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RADA MÌSTA PŘELOUČE
Dne 21. 8. 2017 proběhla 85. Rada města Přelouč. Kromě jiného rada
vzala na vědomí prezentaci společnosti City Parking Group v oblasti mobilních plateb parkovného, oznámení
o fúzi EUC Klinika Přelouč a. s. se společností Mamodiagnostické centrum
Pardubice s. r. o. ke dni 1. 8. 2017.
V rámci této fúze došlo ke změně obchodní firmy na EUC Klinika a. s. Dále
rada schválila například smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem Dlažba Vysoké
Mýto, s. r. o., Husova 437, Vysoké Mýto
za nabídkovou cenu 12.945.456,00 Kč
bez DPH. Doporučilo se zastupitelstvu města zařadit v rozpočtovém
opatření č. 4 do rozpočtu města částku 150 000 Kč jako účelovou dotaci
pro TJ Sokol Přelouč na opravu havárie stropu.
86. schůze rady města se uskutečnila dne 4. 9. 2017. V rámci této rady se projednávaly například zápisy
z jednání Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 21. 8. 2017
a z jednání Osadního výboru Mělice
ze dne 27. 8. 2017. Schválila se kromě
jiného příkazní smlouva na realizaci
veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné

zakázky Přestupní terminál veřejné
dopravy v Přelouči“ s dodavatelem
Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o.,
nám. Československé armády 37, Jaroměř za nabídkovou cenu 285.000 Kč
bez DPH. Panu Liborovi Matouškovi,
bytem Tůmy Přeloučského 1599, Přelouč se zamítla žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku p. č. 2274
v k. ú. Přelouč za účelem zbudování
odstavné plochy pro osobní automobil.
V pořadí 87. schůze rady města
se konala 14. 9. 2017 a schválila kromě jiného smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Přelouč, osvětlení
hřiště – Rugby“ s dodavatelem ELEKTRO ŠUDOMA, s. r. o., Svojanov 146,
569 73 Svojanov za nabídkovou cenu
1.413.493 Kč bez DPH, dále dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Sladkovského,
Přelouč“, uzavřené se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437,
566 01 Vysoké Mýto. Tímto dodatkem
se snižuje cena díla uvedená ve smlouvě o 110.869,00 Kč bez DPH. Rada
města zrušila pracovní místo referent
recepce s tím, že recepce úřadu bude
zrušena a pracovnice převedena na
vykonávání administrativních prací do
odboru životního prostředí.

ZASTUPITELSTVO MÌSTA
Dne 14. 9. 2017 se uskutečnilo XVII. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Hned v úvodu projednalo
žádost CFGA o výpůjčku pozemků za účelem vybodování
FotbalParku Přelouč. Dále projednalo zprávu o činnosti
rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy a stanoviska Osadních
výborů Lohenice a Mělice, žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu města TJ Sokol, žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náboženské obci Církve československé
husitské Přelouč, dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace s FK Přelouč, návrh rozpočtového patření č. 4
rozpočtu města pro rok 2017, majetkové převody, odkup
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Zatím poslední 88. rada města
se konala v pondělí 25. 9. 2017 a kromě jiného projednala žádost o vytvoření dohody o vytvoření společného školského obvodu pro druhý
stupeň základní školy v Obci Semín.
Schválila například smlouvu o dílo
na dodávku a montáž sklopných konstrukcí pro košíkovou ve sportovní hale se společností DOR – SPORT s. r. o.
za cenu 244.165,36 Kč bez DPH. Odsouhlasila výpůjčku 94 kusů sbírkových předmětů z depozitáře Městského muzea příspěvkové organizaci
Jihomoravského kraje Muzeum Blanenska.

Inzerce

spoluvlastnických podílů, záměr uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě se spol. KK Investiční s. r. o. a umístění hřiště v Lohenicích.

Inzerce
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Horké léto vystøídal chladnější podzim,
stavební aktivita ve městě však neustává
1) Pokračuje přístavba nového pavilonu u mateřské školy
v ulici Za Fontánou čp. 935. Dokončena je hrubá stavba
přízemí budovy, práce se však opožďují oproti harmonogramu
2) Ve Zborovské, Tomášově a Tylově ulici byla provedena pokládka kabelů veřejného osvětlení, chrániček pro metropolitní síť a kabelů elektrického rozvodu. Práce na vlastní rekonstrukci komunikací jsou bohužel přerušeny do
doby přeložky plynovodního potrubí. Dokončení veškerých
prací se předpokládá do konce měsíce listopadu.
3) Byla dokončena rekonstrukce chodníku ve Sladkovského
ulici, v úseku od hospody „U Albíny“ po dům Církve adventistů sedmého dne.
4) Dokončuje se rekonstrukce parkoviště mezi bytovými domy čp. 1133 a čp. 1134 v ulici Karla Čapka. V průběhu
stavby muselo být řešeno neúnosné podloží pod konstrukční vrstvou vozovky. Díky tomu se práce termínově
prodloužily a finančně prodražily.
5) Probíhají práce na rekonstrukci chodníku v Kladenské
ulici, podél areálu mateřské školy. Součástí této stavby je
i celková rekonstrukce veřejného osvětlení v tomto úseku se svítidly v LED technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu.
6) Naplno se rozeběhly práce na 2. etapě regenerace sídliště U školy v části mezi ulicemi Studentskou a Jižní. Sou-

částí stavby je i rozšíření parkoviště pod bývalou sídlištní
kotelnou.
7) Byla provedena demolice garáže v Jaselské ulici, proti hlavnímu vstupu do areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o., kde
se připravuje výstavba parkoviště a nových autobusových
zastávek.
8) Byly zahájeny práce na osvětlení ragbyového hřiště, které
umožní jeho využívání i v krátkých podzimních dnech.
9) Bylo předáno staveniště pro výstavbu přestupního terminálu veřejné dopravy u nádraží. Vzhledem ke krátké době
mezi uzavřením smlouvy se zhotovitelem a požadovaným
zahájením prací však stavba pokračuje spíše v administrativní rovině získáváním potřebných dokladů, které
zhotovitel pro provádění prací potřebuje. Vlastní stavební práce by měly začínat parkovištěm u protihlukové zdi,
v bývalé nákladové části nádraží.
10) Intenzivně se pracuje na přípravě žádosti o dotaci na výstavbu bezbariérové trasy, která by měla propojit autobusové nádraží s novým přestupním terminálem veřejné dopravy u vlakového nádraží. Proběhly konzultace záměru
a projektové dokumentace na Vládním výboru pro zdravotně postižené občany a na Státním fondu dopravní infrastruktury. V současné době se upravuje projektová dokumentace a zajišťují potřebné doklady. Stavba by byla
realizována v případě získání dotace v roce 2018.
Miroslav Manžel

Inzerce
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Vysbírané vysloužilé elektro
by vydalo na 750 petøínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na
pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa
získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních
11 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by
se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším
recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem
90 procent materiálů, z nichž jsou
elektrozařízení vyrobena. Například
běžná mikrovlnná trouba je z více než
poloviny vyrobena ze železa, přibližně
16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 %
plasty.
ELEKTROWIN je největším českým
kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let svého působení zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace,
což představuje více než 17 milionů
spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže
by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.

20. století. Patří mezi ně třeba lednice,
pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Jepičí život mají naopak přístroje
s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly
CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými
médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen
v muzejních sbírkách, se naopak do
domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších
pochutin, které se naposledy masově
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století.
Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů se ale
začal rodit teprve na počátku nového
tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před jedenácti roky, kdy se do české
legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic,
a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což
byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad,
který vůbec nevznikne. Většina toho,
čeho se zbavujeme, se totiž skutečně
dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech
skupin s hlavním zaměřením na velké
domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy
za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
Ing. Helena Klápová

Století vytrvalci
i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem

Inzerce
Inzerce
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Vítání občánkù
Nové občánky jsme po prázdninové přestávce přivítali do našeho města v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči 26. září 2017.
Přejeme všem do života mnoho štěstí a zdraví.
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Veronika KLÍMOVÁ

Adéla PAPOUŠKOVÁ

Matěj BENDŽÍK

Václav VYSKOČIL
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI – červenec
Šimková Bohuslava

86 let

JUBILANTI – srpen
Liebichová Věra
Midlochová Vlasta
Tesařová Marie
Nekvapilová Stanislava
Horáková Ludmila
Koubová Anežka
Houfová Helena

88 let
86 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Paní Anežka Koubová z Mělic oslavila koncem srpna
85. narozeniny. Vzpomínala na svoje dětství, pamatuje časy, kdy přes Labe jezdil přívoz, prozradila nám svůj recept
na život.

Polánský Zdeněk
Klimečková Jana
Kopáčová Jaroslava
Jelínek Josef

80 let
75 let
75 let
75 let

JUBILANTI – září
Rambousek Jaromír
Kopecký Zdeněk
Miláčková Věra
Žáčková Marie
Gerndtová Marie
Rambousková Milena

87 let
87 let
86 let
85 let
85 let
80 let

Na čem si nejvíce pochutnáte?
Hodně mi chutnají kynuté sladké knedlíky a taky mám moc
ráda třeba capuccino.

Narodila jste se v Mělicích, kde žijete i nyní, žila jste také
někde jinde?
Narodila jsem se v Mělicích a měla jsem ještě 6 sourozenců. Chvíli jsem žila i v Mikulášovicích u Šluknovského výběžku,
ale jinak jsem žila jen a jen v Mělicích, chvíli v č.p. 1 a pak v domě č. 14, kde žiju s rodinou svého syna stále.
Když se zeptám na Vaše mládí, manžela, rodinu, co se Vám
vybaví?
S manželem jsem se seznámila v 16-ti letech, jako voják tu
pomáhal při stavbě mostu. V roce 1950 jsme se brali v kostele v Živanicích. Tenkrát jsme chystali hned 2 svatby najednou,
veselku měla ve stejný den i moje sestra. Mám 5 dětí, 2 syny
a 3 dcery. Mám taky 10 vnoučat a 10 pravnoučat. Snad jsem
na nikoho nezapomněla.
Opravdu si pamatujete přívoz přes Labe?
No samozřejmě. Tenkrát jezdil přívoz, přes řeku nás vozily
lodě a tahalo se za lano.
Kde jste pracovala?
Po základní škole jsem nastoupila do tehdejší čokoládovny EGO, byla jsem na kartonáži. Pak jsem 20 let pracovala
v kravíně v Mělicích. A druhou práci jsem měla doma, měli
jsme velké hospodářství, hodně zvířectva. Celý den jsem se nezastavila.
Prozradíte nám, jak probíhá Váš normální den?
Musím mít pravidelný režim, vstávám vždy v 7.30, pak se
postarám o kočku a psa a projdu se po zahrádce, okolo 11 h
si dám oběd, odpočinu si a zase se jdu projít. Procházím se pravidelně a za každého počasí. Okolo 16 hodiny se jdu vykoupat a pak už usedám k televizi. Mám ráda seriály, hodně sleduji Novu. A taky jsem moc ráda, že tu nežiju sama, mám tu
okolo sebe rodinu svého syna, to je moc dobře.
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Paní Koubová si s námi připila na zdraví, vzpomínání
jí nevadilo a dokonce nám dovolila, přijet zase za rok na
další návštěvu.
Nejenom paní Koubové, ale všem našim jubilantům přeji hodně štěstí a hlavně a především pevné zdraví!
Marcela Gryčová

Poděkování
Děkuji všem sestrám pod vedením paní Anně
Kulakovské za vzorný, laskavý a pečlivý přístup
při ošetřování mého manžela po těžké operaci.
Libuše Doušová
7
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Trh práce
na Pøeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 8/2017
K 31. 8. 2017 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 3 306 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 8 962 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadalo 0,4 uchazeče. Volná místa jsou
nabízena zejména v odvětví obchod a služby, stavebnictví,
elektrotechnika, potravinářský průmysl, doprava a skladování, zemědělství, strojírenství a zpracování plastů.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 2,6 %.
Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč 3,0 %
Pardubice 2,6 %
Holice 2,4 %

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán
ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

měna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší,
nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
Dne 1. 10. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zaměstnanosti“).
Změny týkající se povinností uchazeče o zaměstnání
● Uchazeč o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo
úrazu anebo z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, je povinen tyto důvody oznámit na
kontaktní pracoviště ÚP ČR nejpozději v den, kdy mu bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti nebo v den
uskutečnění ošetření nebo vyšetření.
● Uchazeč o zaměstnání je povinen tyto důvody doložit příslušným potvrzením nejpozději do 8 kalendářních dnů,
ode dne vydání potvrzení o dočasné neschopnosti nebo
potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve
zdravotnickém zařízení na kontaktní pracoviště ÚP ČR.
● Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání se vydává na žádost uchazeče o zaměstnání.
● Uchazeč o zaměstnání, kterému bylo vydáno potvrzení
o dočasné neschopnosti, je povinen dodržovat režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Režimem se rozumí povinnost uchazeče o zaměstnání zdržovat se v místě pobytu uvedeném
v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.
Kontakty:
ředitelka
zprostředkování zaměstnání
NSD – hmotná nouze
SSP
příspěvek na péči
dávky OZP /průkazky/

950144407,
martina.malinska@pa.mpsv.cz,
950144401,
950144520,
950144501/502/504,
950144521,
950144506

Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc srpen 2017 byla
v obcích regionu Přeloučsko:
Sovolusky 8,6 % (8), Morašice 8,3 % (4), Jedousov 5,6 % (6),
Hlavečník 5,6 % (11), Holotín 5,4 % (2), Kojice 4,9 % (15), Jankovice 4,5 % (9), Sopřeč 4,4 % (8).
Dne 29. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zaměstnanosti“).
Změny týkající se podmínek pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.
● Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů
o zaměstnání je existence právního vztahu vzniklého k výkonu činnosti na základě dohody o provedení práce.
● Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu
minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo od-
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JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích

Inzerce
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Okénko z Domova u fontány
Domov u fontány
slavnostně završil rekonstrukci
Domov u fontány dnes za účasti mnoha významných
hostů slavnostně završil kompletní rekonstrukci vnitřních
prostor, předáním posledních zmodernizovaných oddělení.
Celková rekonstrukce byla započata v roce 2010, náklady
přesáhly 64 mil. korun a téměř celá částka byla hrazena
z rozpočtu Pardubického kraje. Stavební práce na poslední
etapě započaly za plného provozu letos v lednu. Bylo proto
nezbytné, aby byli někteří klienti přestěhováni do náhradních
prostor. Došlo také k provozním omezením. Jen díky trpěli-

vosti a pochopení našich klientů, rodinných příslušníků i zaměstnanců se podařilo celkovou rekonstrukci za podpory
Pardubického kraje uskutečnit.
„Domov u fontány prošel v posledních letech mnoha stavebními úpravami, jejichž cílem bylo nabídnout klientům
důstojnější, moderní bydlení. Přestavba za plného provozu
je vždy náročná, jak pro klienty, tak i zaměstnance a za trpělivost a spolupráci jim patří velké poděkování. Jsem rád,
když se poskytovatelé sociálních služeb v Pardubickém kraji, takto dobře rozvíjejí“, sdělil člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, Ing. Pavel Šotola.
Cílem rekonstrukce bylo upravit původní prostory tak, aby
vznikly prostornější pokoje, ze kterých bude zajištěn přímý
vstup do koupelny s toaletou. Dnešním dnem budou mít všichni klienti zajištěnou vysokou úroveň bydlení. Rozšířil se také
společenský prostor a zázemí pro zaměstnance.
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„Velké poděkování patří Pardubickému kraji, který věnuje rozvoji sociálních služeb velkou pozornost, díky jeho
podpoře dnes Domov u fontány nabízí moderní a bezpečné
prostory pro pobyt a kvalitní péči o seniory. Pro naše klienty
dokončení rekonstrukce znamená získání nových společenských prostor, lepšího sociálního zázemí, a zejména ocení,
že Domov nyní nabízí i ubytování v jednolůžkových pokojích“, dodává ředitelka Domova PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA.

Domov u fontány je jedním z největších zařízení na území Pardubického kraje věnující se seniorům a to již od roku 1964. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením
přinášejícím do pobytové péče o seniory a seniory s onemocněním různých forem demence, nové trendy a koncepční přístupy. Za kvalitní péči získal Domov u fontány několik významných ocenění – Značku kvality, certifikát Garance péče
o ránu a znovu v letošním roce obhajuje certifikát Vážka,
který uděluje Česká alzheimerovská společnost za poskytování kvalitní péče osobám s demencí. V roce 2016 začal
Domov provozovat odlehčovací službu, která může dočasně
zastoupit v péči o seniora pečující rodinu a umožnit jí tak
čas na vlastní odpočinek a obnovu sil.
Více na www.domovufontany.cz.

Inzerce
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HANDICAP FISH CUP 2017
10. ročník se konal na rybníku „Bašta“ v Lázních Bohdaneč
v sobotu 2. září 2017.
Závodů se zúčastnilo 8 domovů a chráněných bydlení.
Domov na rozcestí Svitavy
– 9 závodníků
Domov na zámku Bystré
– 6 závodníků
Domov pod hradem Žampach
– 5 závodníků
Domov pod Kuňkou Ráby
– 5 závodníků
Chráněné bydlení Pardubice
– 7 závodníků
Domov sociálních služeb Slatiňany – 8 závodníků
Domov u Studánky Lanškroun
– 8 závodníků
Chráněné bydlení Přelouč
– 11 závodníků
Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 59 závodníků.
Jednotlivé domovy si vylosovaly stanoviště, na kterém po
8. hodině začaly lovit. V 10.00 hod byla půl hodiny přestávka na

Klub aktivní senior (KLAS)
Od posledního setkání asi 30 členů našeho klubu na zahradě v čísle 1144 uběhly více
než 2 měsíce. Naše první akce se uskutečnila
5. 9. Vypravili jsme se tentokrát do Letohradu.
Program byl bohatý, nejdříve jsme absolvovali prohlídku několika zámeckých komnat a poté jsme si prohlédli muzeum. Překvapilo nás, že se ve městě vyráběly zápalky
a že muzeum vlastní Napoleonovy sáně. Za návštěvu stál také
kostel sv. Václava na náměstí s nádhernou štukovou výzdobou.
Další program si volil každý podle zájmu. Část se nás vydala do
parku a vystoupala až na vrchol ke kapli sv. Jana Nepomucké-
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protočení stanovišť a na svačinu. Ve 12.00 h byl závod ukončen.
Soutěžilo se systémem „chyť a pusť“, takže všechny ryby byly
vráceny zpět. Jeden soutěžní bod byl 1 cm ulovené ryby. Za soutěžní dopoledne se tedy vylovilo celkem 4 343 cm ryb.
Celkové pořadí:
1. místo – Domov u Studánky Lanškroun
2. místo – Chráněné bydlení Přelouč
3. místo – Domov sociálních služeb Slatiňany
4. místo – Domov na rozcestí Svitavy
5. místo – Domov pod Kuňkou Ráby
6. místo – Domov na zámku Bystré
7. místo – Domov pod hradem Žampach
8. místo – Chráněné bydlení Pardubice

(877 bodů)
(831 bodů)
(719 bodů)
(537 bodů)
(402 bodů)
(398 bodů)
(291 bodů)
(288 bodů)

Celé závod proběhl v soutěžní atmosféře a pořadatelé i soutěžící projevili přání sejít se i v příštím roce. Akci podpořil PARDUBICKÝ KRAJ, LESY ČR, MĚSTA PŘELOUČ A LÁZNĚ BOHDANEČ, RYBÁŘSKÝ SVAZ, RYBÁŘI PŘELOUČ A RYBÁŘI LÁZNĚ
BOHDANEČ.

ho, odkud jsme obdivovali nádherný výhled. Další skupina se vydala do muzea řemesel a vybrali si k prohlídce základní trasu. Někteří zvolili ještě světničku Járy Cimermana na zámku.
Další se vydali autobusem do nedaleké vesnice Orlice (dnes
část Letohradu), kde stojí nádherně opravená tvrz s restaurací a hotelem. I když už bylo zavřeno, (bez předchozího oznámení), ochotný číšník z restaurace si půjčil klíč a provedl nás sám.
V rámci objektu stojí také tzv. neviditelná věž, od níž jsme získali
klíče také díky ochotnému číšníkovi.
Zpět jsme se vydali už pěšky. Návštěva šestitisícového Letohradu určitě stojí zato. Každý si zde vybere podle zájmu. Cesta
vlakem trvá něco přes hodinu s přestupem v Ústí nad Orlicí.
Další naše setkání se uskuteční v Poličce a na počátku října
zamíříme do Nasavrk. Za návštěvu tam stojí místní zámek s expozicí Keltů a nedaleký archeopark.
Kubátovi

Přeloučský ROŠT
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Karel Dvoøáček pøevzal vyznamenání
V Slavnostní síni Národního památníku
v Praze na Vítkově se 22. 9.
2017 po návratu příslušníků
AČR ze zahraničních operací
v Afghánistánu, Mali, Itálie,
Velké Británie
a Kosova uskutečnil slavnostní akt, kterému
byli přítomni
ministr obrany
Martin Stropnický, generálmajor Jiří Verner,
ředitel Společného operačního centra MO,
a představitel
Velení AČR. Za
svou statečnost

bylo na závěr nástupu několik vojáků vyznamenáno Záslužným křížem ministra obrany ČR, Čestným odznakem AČR Za
zásluhy, odznaky za bojový kontakt a věcnými dary. Mezi vyznamenanými vojenskými profesionály velitelství mise KFOR
v Kosovu byl i občan Přelouče Karel Dvořáček.

Karel Dvořáček (30) je členem Smíšeného pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč od roku 2010. Po šestiměsíční misi opět pokračuje v činnosti v pěveckém sboru.
K vyznamenání gratulujeme!
Za sbor JBF
Mgr. Drahoslava Jiroutová
předsedkyně sboru

Inzerce
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

Dobrovolnické centrum Pøelouč
Na podzim pravidelně organizujeme nábor nových dobrovolníků. Také letos máme připravený kurz základů psychologie a komunikace pro nové dobrovolníky s Mgr. Evou
Bicanovou, a to v soboru 21. 10. v čase 8.30–14.00 v Jakub klubu. Kurz je pro všechny zájemce bezplatný.
Uplatnění dobrovolníků nabízíme při aktivitách s dětmi
v Jakub klubu, se seniory v Domově u fontány, nebo jak píše
paní Levinská níže, hledáme dobrovolníka i na jinou pomoc.
Každý měsíc organizujeme setkání dobrovolníků s hostem
v Galerii a vinotéce U Kotýnků. V září to bylo zajímavé setkání s onkologem MUDr. Vítkem Ulrychem. V říjnu bude setkání v pátek 13. 10. od 18.00. Hostem bude ředitel Gymnázia Mozartova v Pardubicích Mgr. Marek Výborný.
Vstup na každé setkání je volný, určitě se dovíte něco zajímavého a seznámíte se s dalšími dobrovolníky.
Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka DC

letice, která záměr podpořila v rámci Burzy filantropie
2016, dále společnosti Innogy Group Pardubice. Odpoledne zpestřily orientální tanečnice, které předvedly krásné vystoupení. Děti z Jakub klubu připravily pro hosty pohoštění.

ŘÍJEN V JAKUB KLUBU
Škola už se rozběhla naplno a září už je za námi. V září jsme pro děti připravili několik aktivit k měsíčnímu preventivnímu programu „Jsem on-line“. V dnešní době má
mnoho dětí profily na sociálních sítích, a to i děti, které by je
vzhledem ke svému věku ještě neměly vůbec mít. Domníváme se, že některé děti v tomto věku vůbec neumí počítač
používat a o pravidlech používání ani netuší. Nemluvě o velkém trávení času u něj.
V této době se rozmáhají falešné profily přátel. Cizí lidé
se vydávají za jejich přátele, zjišťují informace, telefonní čísla s cílem okrást lidi. Děti jsou velmi důvěřivé a jsou snadným terčem pro tyto zloděje. Proto jsme si hodně povídali
o tom, jaké informace komu poskytovat, že je nutné se ujišťovat, zda některé žádosti o přátelství nejsou falešné. Některé děti vůbec netušily, že takové nebezpečí hrozí. Internet je
pro děti zejména zdrojem zábavy, proto jsme jim také chtěli
ukázat, že je internet pro nás i pomocníkem. Jednou z aktivit bylo vyhledávání úkolů v klubu a následně pomocí internetu vyhledat správné odpovědi. Úkoly se týkaly zejména
důležitých kontaktů v Přelouči. Děti si vyzkoušely, jak s internetem pracovat, jak vyhledávat informace, a zdokonalovaly své počítačové dovednosti.
Nezapomínáme však na naše každodenní činnosti. Pomáháme dětem se školními dovednostmi, věnujeme se
tvořivé činnosti, protože podzim vybízí ke zkrášlení našeho
klubu.
Dne 20. 9. 2017 proběhlo slavnostní otevření pergoly
pro děti z Jakub klubu. Akce se zúčastnil krajský radní pro
neziskový sektor a sociální péči Ing. Pavel Šotola a místostarosta města Přelouče Ing. Ivan Moravec. Rádi bychom poděkovali za finanční podporu společnosti Sev.En Chva-
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V říjnu se děti mohou těšit na nové téma preventivního
programu, které zaměříme na školu a školní dovednosti. Dne
5. 10. 2017 se v našem klubu uskuteční Den otevřených
dveří, na který jste všichni srdečně zváni. Budete mít možnost nahlédnout do prostor Jakub klubu a vyzkoušet si různé aktivity.
Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí Jakub klubu

Hledáme dobrovolníka
na výdej potravinové pomoci
Pracovnice naší služby v charitě obstarávají i materiální pomoc. Šatník nám dlouhodobě vede dobrovolnice Lída, dělá to skvěle ,a my jsme jí velmi vděčné.
Nyní hledáme někoho, kdo by pomohl s výdejem potravinové pomoci. Máme dohodnuto, že v pravidelném intervalu 1x měsíčně přiveze pracovník potravinové banky
potraviny, které jsou určené k rychlé spotřebě – pečivo, maso, uzeniny, ovoce a další. Dobrovolnická práce by spočívala v převzetí těchto potravin, jejich rozdělení do krabic nebo
tašek a výdej jednotlivých rodinám. Celá „transakce“ zabere
přibližně 3 hodiny. Není to nic složitého, ze začátku budeme
samozřejmě pomáhat. Pokud byste o této nabídce uvažovali, ozvěte se prosím, moc bychom takovou pomoc potřebovali, všechno si vysvětlíme, obavy rozptýlíme. Volejte, pište
tel. 731 598 914, email levinska.charita@seznam.cz.
Rita Levinská,
vedoucí služby

Přeloučský ROŠT
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Vážení čtenáři,
jmenuji se Květa Kudová a nastoupila jsem jako nová sociální pracovnice do služby Podpora rodiny. Ráda bych přiblížila službu Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi (dále SASRD).
Podporujeme rodiny s nezaopatřenými dětmi v jejich obtížné životní situaci. Každý se může v takové situaci ocitnout.
Ne každý má však sílu a možnosti se sám z této situace dostat. Někomu chybí širší rodina, která by mu pomohla. Někomu chybí praktické znalosti, jak situaci řešit. Někomu chybí
naděje, odvaha či síla se do řešení pustit. S tím vším může
naše služba rodinám pomoci.
V dnešním článku se budu věnovat přiblížení těmto činnostem:
§ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
§ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Pojďme se tedy společně „podívat“ na výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti.
Mnoho rodičů nezažilo výchovu v rodině nebo jejich rodina nefungovala, jak by měla. Chybí jim proto mnoho zkušeností ohledně péče o děti a domácnost. Zde může naše
služba pomoci. Věnujeme se společně s rodiči vedení domácnosti, jak zajistit její běžný chod, rozdělit si úkoly mezi
jednotlivé členy rodiny. Podstatnou součástí je i umět hospodařit s financemi. Společně vytváříme domácí rozpočet,
hledáme další finanční zdroje a podporujeme rodiče v dalším vzdělávání a hledání zaměstnání. S rodiči např. sestavujeme životopis, nacvičujeme pracovní pohovor, pomáháme
jednat se zaměstnavateli. Některým rodičům chybí komunikační dovednosti – nevědí, jak jednat na úřadě, u lékaře,
se školou. S tímto jim také pomáháme, učíme je, jak „správně“ jednat, posilujeme jejich sebedůvěru, aby neměli obavy
se na tyto instituce obrátit a uměli vyjádřit, co potřebují.

w

Velkou část naší práce věnujeme výchově a vzdělání dětí. Ještě před nástupem do školy je důležité věnovat se správnému vývoji dětí. Společně s rodiči si povídáme a ukazujeme, jak děti podpořit v rozvoji např. jak si s nimi hrát, které
hračky pomohou, společně si kreslíme, vybarvujeme, učíme
se tvary a barvy. Když dítě nastoupí do školy, je důležitá pravidelná školní docházka. Podporujeme rodiny, aby vnímaly
její důležitost. Dále pracujeme na domácí přípravě do školy. Nejde jen o to se s dětmi učit, ale především pomoci rodičům v tom, aby se s dětmi učili oni. U starších dětí, aby si
dokázaly samy k učení sednout. Pro děti není podstatná jen
škola, ale také způsob trávení volného času. Pomáháme tedy rodinám najít finančně dostupné kroužky a jiné zájmové
aktivity. Objeví se i situace, kdy mají rodiče výchovné problémy. Děti je neposlouchají, nerespektují a oni nevědí, co s tím.
Společně si o tom povídáme, hledáme možnosti, jak v dané
situaci reagovat, jak dětem nastavovat hranice a trvat na
jejich dodržování.
Činnosti ukryté pod druhou odrážkou, tj. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, na předchozí v mnohém navazuje. Vyskytnou se situace, kdy je problém již závažnější a není v našich možnostech jej společně s rodinou
vyřešit. V takovém případě pomůžeme rodinám vyhledat vhodnou organizaci a rodinu tam doprovodíme. Často se jedná
o pedagogicko-psychologickou poradnu, dětského psychologa, občanskou poradnu (zejména v oblasti zadluženosti).
Jedná se ale i o běžné záležitosti, kdy rodina nemá možnosti, jak se tam dostat, nebo nemá dostatečný pocit jistoty, že
jednání zvládne sama. Např. může jít o doprovod k jednání na úřad, vyjednávání s pronajímatelem, oslovení organizace poskytující volnočasové aktivity.
Doufám, že se mi podařilo trochu přiblížit část naší práce. V příštím čísle budu pokračovat.
Za všechny pracovnice služby
přeji pohodové podzimní dny
Mgr. Květa Kudová,
sociální pracovnice Podpora rodiny
V našem městě probíhá od 15. 9.
do poloviny listopadu pod záštitou
Sociologického ústavu AV ČR a společností MEDIAN, s. r. o. sociologický
průzkum. Některé domy/byty v našem městě byly náhodně vybrány,
aby se někteří členové domácností zúčastnili výzkumného šetření. Jedná se o významný akademický/vědecký výzkumný program, jehož cílem je získat chybějící informace o rodinných a společenských vazbách obyvatel ČR.
Dotazování probíhá osobním pohovorem, ve většině případů trvá osobní rozhovor 40 minut. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití
osob i osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se
domácnosti k ničemu nezavazují. Veškeré otázky Vám
zodpovíme na telefonním čísle 225 301 639 nebo můžete zaslat e-mail: spolecenskevztahy@median.cz.
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Skvělá Gabriela i Adam
Mílí přeloučští občané, ochladilo se,
musíme již topit, a je spousta věcí, které
musíme. Například dodávat včas příspěvky do Roštu, jako se to mně nepovedlo
v srpnu a v září. Proto se vám omlouvám,
ale i mně osobně to mrzí.

Dne 3. září 2017 se v Přelouči, v kostele sv. Jakuba v 18.00 hodin konal benefiční varhanní koncert, proto chci poděkovat městu Přelouč za finanční podporu
a za úvodní slovo paní starostce Burešové. Pořádání 11. ročníku Českého varhanního festivalu, a jednoho z cca 50-ti koncertů i u nás v Přelouči, jsem rád přivítal.
Musím poděkovat za nádherný zážitek
zpěvu sopranistky, paní Gabriely Eibenové
a hru varhaníka a organizátora festivalu
pana Adama Viktory. Festivalové koncerty letos ještě na jiných místech pokračují až do prosince, /www.ceskevarhany.cz/
a krátký videozáznam je možné shlédnout
na webu Města Přelouč. Díky, Mirku Bečičko. Při následném posezení na faře jsme
zjistili, že umělci jsou zároveň i manželé.
Děkuji paní starostce Burešové a paní Gryčové za pohoštění, květiny, báječný koncert a za velmi milé setkání a přátelskou
atmosféru.

Sjednocená Evropa –
mír a spolupráce
S kamarády jsem již potřetí navštívil
v září na 3 dny Brusel, tzv. hlavní město Evropské unie, i když Štrasburk, nebo Paříž
chtějí být konkurencí. V první den jsme si
dali v restauraci vafle s báječnou čokoládou, viděli „panáčka na malé“ ☺ a také se
setkali s cca 60 lidími, pracujícími v Bruselu a s kandidátem na prezidenta panem
Drahošem. Další den výletu patřil návštěvě německého lázeňského města Cáchy,
město Karla Velikého, císaře, jehož děda Ka-
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rel Martel /kladivo/ porazil muslimy 25. října 732 v bitvě u Tours a Poitiers. V Bruselu
působí Slovenská katolická misie, máme
tam přítele kněze, který nás vzal autem do
Cách, slouží mše pro věřící Čechy i Slováky a koná tam duchovní službu.
V poslední den jsme si prohlédli sídlo
Evropského parlamentu, místa, kde pracují
europoslanci za naši Českou republiku.
Díky panu poslanci T. Zdechovskému nás
jeho stážistka provedla budovou, po přísné vstupní kontrole ostrahy. Viděli jsme,
jak vypadají standardní kanceláře poslanců a jejich pomocného personálu, velkou
zasedací místnost parlamentu, místo pro
komise, pro novináře, televizní přenosy,
kde je místo pro veřejnost, a spoustu dalších zajímavých informací. EU letos slaví
60 let od tzv. „římských smluv“, kdy vzniklo
EHS. Mají tam i kapli a meditační místnost
a mne zaujala kopie „European cross –
euro kříž“, /5ti-metrový originál je v Rakousku, Alpách – Alberfeldkogels (1707 m)
www.ebensee.naturfreude.at/ který je poskládán z kovových kostek, ve kterých se
uvnitř nachází „kámen“ z každé členské
země EU, který tuto zemi nějak symbolizuje. /ČR je první vpravo od středu a nachází se tam patrně i český granát, pocházející z obce Sedlov u Kolína, údolí Jordán,
bývalé naleziště/. Kříž vznikl v technické
škole v Rakousku v roce 2006, kdy Rakousko mělo v EU předsednictví. Má být symbolem „sjednocené Evropy“, symbolem pro
Evropu, která chce žít spolu v míru a spolupráci. Minulé i současné vymazávání
křesťanských symbolů i křížů je znamením
dechristianizace společnosti, srdce a mysli.
Necháváme se ovlivňovat fobií antikřesťanství, zanecháváme víru a úctu hodnotám duchovním. Satan – Boží nepřítel –
jaksi nechce, že bych já byl Boží přítel. A co
na to já? Ježíš říká v zahradě getsemanské
i zrádci Jidášovi: příteli… Bůh není nepřítel člověka. Člověk ztrácí Boha a prázdno má v duši? Ale bohoslužby a modlitby
se konají stále. V neděli, v den slunce, máme stále možnost uctívat Otce skrze Syna.
Kdybychom raději toužili po pokoře, dobrotě, věrnosti křesťanským slibům, ctnostem – milí křesťané!
Pak jsme navštívili „Dům evropské
historie“ kde jsme procházeli expozice
o kontinentu Evropa, historii, o technickém rozvoji, ale i o strašných válkách, 1.
a 2 světové, a také snahu o spolupráci.
Zhlédli jsme i video o zemích východního
bloku, jak to bylo u nás: 21. srpen 1968,

NDR – pád Berlínské zdi, ČSSR – listopad
1989… Dnes již známá každoroční vojenská pouť do Lurd připomíná smíření
nepřátel Francie a Německa a myšlenka
EU pochází od Schumanna a Adenauera,
Francouze a Němce. Přál bych vám všem,
hlavně mládeži, vidět a slyšet a uvědomit
si význam a hodnotu členství ČR v Evropské unii.

13. Říjen 1917–2017
Česká národní pouť do Fatimy na čele s kardinálem Dukou proběhla ve dvou
hlavních dnech, v úterý
a ve středu, 12. a 13 září
2017. Slavení v ČR se koná v diecézích a pak společně 7. 10. v Koclířově
u Svitav od 9:30 hod. Je to
již 100 let od zjevení Panny Marie 3 dětem v Portugalské Fatimě, s prosbou k oběti a modlitbě růžence. Tehdy byla válka a Panna Maria žádala lidi o modlitby za mír. „Jestli se
lidé neobrátí, bude další válka, a že se
i Rusko obrátí a papež a církev bude
pronásledována“. Stalo se! Dvě děti zemřeli brzo, Jacinta a František, a Lucie zemřela /+97let/ jako řeholní sestra až v roce 2005. Mehmet Ali Agca postřelil 13. 5.
1981 papeže Jana Pavla II., za dva roky ve
vězení se s ním setkal (Hovořil jsem s ním,
jako se mluví s bratrem, jemuž jsem odpustil. Co jsme si řekli, je tajemství mezi
mnou a jím.)“.Před svou smrtí sestra Lucie předpověděla, že poslední zápas bude zápas mezi královstvím Satana a Krista, zápas o manželství a rodinu. Stalo se!
Ten, který rozděluje – Diabolos – Ďábel, se
snaží rozbít rodiny, vztahy k Bohu a naše
vzájemné vztahy. Daří se mu! Díky naší neochotě odpouštět, i neuzdravenému srdci
od zla a hříchu. Zanecháme li Boží věci,
ochranu Panny Marie, kdo nás ochrání?
Památka P. Marie Růžencové 7. Října 1571
připomíná námořní vítězství spojených
vojsk Svaté ligy nad Turky v bitvě u Lepanta. Papež Pius V. nařídil modlitbu růžence
pro celou Evropu, a vojáci v čele s Juan
de Austria bojovali, i díky lepší výzbroji,
i díky modlitbě, a zvítězili! Tyto boje, duchovní za zachování víry, naděje, lásky,
svých závazků, tyto boje tady jsou stále.
S Boží pomocí, na přímluvu srdce Panny
Marie a svatých nakonec zvítězíme. Přeji vám požehnaný říjen, odvahu a sílu.
Pravda Páně vítězí.
Váš kněz Lubomír Pilka.
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Vážení a milí milovníci krásné hudby!
Rádi bychom vás pozvali na koncert Ireny Bezdičkové
(housle) a Martina Jakubíčka (varhany, zpěv), který se
bude konat v neděli 8. října od 17 hodin ve sboru Tůmy
Přeloučského, č.p. 332, (Církev československá husitská).
V jeho průběhu zazní tyto skladby:
Johann Pachelbel:

Canon in D
(Variations on a Ground Bass)
Johann Sebastian Bach: Air
Georg Friedrich Händel: Sonata E dur - Adagio, Allegro
Georg Friedrich Händel: Lascia chio pianga
Antonín Dvořák:
Romantický kus č. 1,
Allegro moderato
Antonín Dvořák:
Biblická píseň č. 4
Hospodin jest můj pastýř
Martin Jakubíček:
Žalm 131
Pietro Mascagni:
Intermezzo Sinfonico
Giacomo Puccini:
Salve Regina
Josef Suk:
Houslové sólo z Pohádky
„Radúz a Mahulena“
John Williams:
Thema from Schindler’s List
John Debney:
The Passion of Christ symphony
– houslové sólo
přídavek: Jules Massenet: Meditace Thais
Těšíme se na vaši účast!

VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ

V Tupesích proběhlo v sobotu 26. srpna 2017 rozloučení
s prázdninami. Děti soutěžily v různých disciplínách, chytaly
ryby, vyřádily se na skákacím hradu. Došlo i na opékání buřtů.

Další sobotu, 2. září 2017 se svolala brigáda na odstranění
drnů z okraje vodní nádrže. Akce se velmi vydařila a účast byla výborná.
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
POLICIE – vývoj na území dnešní ČR
a Rakouska
Obecní policie v Přelouči
Na tomto místě bych chtěl obeznámit čtenáře ještě s jedním
městským sborem, a to s městskou policií v Přelouči, mém rodišti.
Ta je příkladem, že tyto městské sbory fungovaly i v menších městech. Jak jsem se dozvěděl z místních kronik a zápisů městské rady, vznikla zde městská policie již roku 1869. V té době měla ve
stavu 3 strážníky. Strážníci dohlíželi na veřejný pořádek, prodej
zkaženého ovoce, na řezníky a podobně. V roce 1871 jim městská rada uložila zvýšený dohled nad čistotou okolo místního
kostela, a to hlavně v neděli při konání bohoslužeb. Roku 1872
byl ustanoven policejní revizor pan Fr. Jedlička. Jeho plat činil
150 Zl. ročně. V roce 1882 se pak v kronice píše, že mezi úkoly
místní policie patří i odvoz bláznů do blázince. Roku 1891 proběhla reorganizace sboru. Ze stávajícího stavu (bohužel se mi nepodařilo zjistit počet
strážníků v této době) byl odeslán do výsluhy jeden
strážník a druhý, pro stáří, byl přidělen pouze pro
službu na náměstí. V červnu tohoto roku byli přijati dva noví strážníci.
V roce 1894 bylo rozhodnuto radními, že strážníci budou dostávat 1/3 z vybraných pokut. Roku 1895
odchází do výsluhy Fr. Jedlička (přiznán „důchod“
150 Zl. ročně), na jeho místo byl vypsán konkurs, přijat byl pan Vosáhlo s přiznaným platem 400 Zl. ročně. V září téhož roku byla schválena služební pravidla pro policejní stráž. V listopadu rozhodli místní radní o umístění lucerny s nápisem „ Městská strážnice“ před služebnu místní policie.
V roce 1896 pobíral policejní revizor plat 540 Zl. ročně a strážníci 365 Zl. ročně. Roku 1898 dostali strážníci příkaz stíhat rychlou jízdu velocipedistů ve městě. V tomtéž roce byla zřízena plovárna a místní policie zde měla dbát na dodržování mravnosti.
V roce 1899 odchází do výslužby strážník J. Lieger ve věku 77 let,
přiznáno mu bylo výslužné ve výši 150 Zl. ročně. Na jeho místo přichází nový strážník. Kronika roku 1914 píše, že třetí policejní
strážník (pravděpodobně tedy v té době sloužili pouze tři strážníci) Fr. Šípek narukoval k pěšímu pluku do Vysokého Mýta. Ke
konci roku byl na policejním referátu města v čele Václav Marek
a členové páni Jiří Novák, Josef Potůček, Václav Suchánek a Josef Vojtíšek. V roce 1915 sloužili ve městě dva strážníci (pánové
Sedlák a Nerad) a tři ponocní. Roku 1917 údajně padl strážník
Fr. Šípek na frontě v Itálii. V roce 1918 byl vypsán konkurs na dva
nové strážníky. Oba byli přijati roku 1919. Jednalo se o Fr. Nováka a pana Ujce. Téhož roku je jmenován do funkce nadstrážmistra pan Nerad. V únoru 1920 má město Přelouč ve stavu 4 strážníky. V roce 1921 poslalo město strážníky Ujce a Nováka na kurs
policejní stráže v Pardubicích. V roce 1922 bylo zakoupeno pro
potřeby policie kolo v hodnotě 1339 Kč.
Platy strážníku v roce 1924 činili kolem 10 000 Kč na rok
a strážníka. V roce 1941 byla místní policie zrušena.
Pokračování příště.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1) Automatizovaný systém právnických informací (ASPI)
2) Hlásí se policie, roč. III, IV, V, VI, 1999, 2000, 2001, 2002
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3) KOUDELKA, F.; SUK, J. Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období Pražského jara 1968. Brno: Doplněk, 1966
4) Kronika města Přelouče, 1860–1945
5) MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva I. Praha: Themis, 1997.
6) MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva II. Praha: Police history, 1999
7) MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva III. Praha: Police history, 2001
8) MACEK, P.; HÁJEK, VL. Obecní policie. Praha: Policejní akademie ČR, 1998
9) NĚMEC, M. Občan a policie. Praha: Naše vojsko, 1996
10) Policista, rok 2000, 2001, 2002
11) Sok, P. Veřejnost a policie, Praha: MČSS, 1996
12) SPEYCHAL, R. Stráž obrany státu. Praha: MVa H, 2002

Výpis některých událostí MP Pøelouč
Byl vyveden z obchodního domu
Hlídka MP Přelouč byla přivolána k incidentu
u Penny Marketu. Agresivní návštěvník obchodu
slovně i fyzicky napadal pracovníka ostrahy. Ten musel agresora vyvést ven z obchodu a použít slzotvorný prostředek. Po příjezdu hlídky na místo se muž
uklidnil a odešel již v klidu pryč.

Mrtvá ovce
Na služebnu MP Přelouč oznámil občan podezření z týrání zvířat. V obci Škudly jsou prý vyhublé
ovce a jedna již delší dobu leží mrtvá na pozemku.
Prý je ve stádiu, kdy už s tělem hýbou červi. Strážníci vyjeli na místo oznámení. Majitel ovcí byl vyzván,
aby uhynulou ovci odklidil. Poznatky z místa a fotodokumentaci předali strážníci na odbor životního prostředí s podezřením na
protiprávní jednání týrání zvířat.

Objednal si telefon, přišla mu sklenička
Muže z Ostravska zaujal inzerát na internetových stránkách
Bazoš o prodeji mobilního telefonu. Zboží zakoupil a nechal si
ho poslat poštou. Jaké bylo překvapení, když v balíku nenalezl telefon, ale sklenici.
Vedoucí zdejší poštovní pobočky požádala městskou polici
o případnou identifikaci muže na kamerovém záznamu, který přinesl balík k přepážce. Strážníci podezřelého identifikovali. Informace k podezřelé osobě předali kolegům z obvodního oddělení
PČR v Ostravě, kteří událost řeší jako majetkový přestupek.

Skupinka mladých lidí vyřvávala na ulici
a převracela popelnice
Národnostně pestrá skupinka při cestě na vlak rušila hlasitými výkřiky noční klid. Tohoto jednání si povšimli strážníci, a proto skupinku Čechů a Francouzů vyzvali, aby se zklidnili. Mládež
se uklidnila, proto strážníci pokračovali v kontrolní činnosti města. O několik minut později přijal dozorčí MP Přelouč oznámení
o hlučné skupince v ulici Hradecká. Jednalo o stejné lidi. Tentokrát
navíc k hlasitým výkřikům přidali převracení popelnic. Toto jednání již hlídka MP řešila blokovou pokutou.

Bezdomovec bez hranic
Při kontrole budovy ČD v Přelouči si strážníci všimli spícího
muže. Když ho vzbudili, zjistili, že se jedná o občana Rakouska,
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a jelikož neměl u sebe žádné doklady, byla provedena lustrace
přes cizineckou policii. Ukázalo se, že muž je bez domova a byl
již několikrát kontrolován. Potuluje se po celém Schengenském
prostoru.

Podnapilý muž na Slavíkových ostrovech
Místní obvodní oddělení policie přijalo oznámení o muži ležícím na Slavíkových ostrovech. Na místo vyjela dvoučlenná smíšená hlídka MP a PČR. Nalezený muž byl pod vlivem alkoholu
(2,94 promile), navíc bylo zjištěno, že trpí epilepsií. Proto byla přivolána RZS, která muže převezla do nemocnice v Pardubicích.

Kamení na kolejích
Dozorčí místního vlakového nádraží oznámil hlídce MP, že na
koleje někdo opakovaně pokládá kamení. Jelikož kameny byly položeny v místě výhybky, kdy by mohlo dojít k ohrožení dopravy,
musel přestavit vlakovou cestu. Na místo události byla přivolána
drážní inspekce a hlídka policie. Událost řeší místní oddělení
PČR s podezřením na přestupek dle zákona o drahách.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka
156 – ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní záležitosti, které se musí řešit okamžitě
za městskou policii

Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

přijme vhodného uchazeče na místo:

„Strážník městské policie“
Podmínky pro přijetí:
•
•
•
•
•

věk minimálně 21 let
občan ČR
spolehlivost a bezúhonnost (§ 4a, § 4b, Z. č. 553/1991 Sb.)
zdravotní způsobilost (§ 4c, Z. č. 553/1991 Sb.)
úspěšné absolvování fyzického a psychodiagnostického
testu
• vzdělání – úplné střední odborné s maturitou
• úspěšné absolvování výběrového řízení
• řidičský průkaz

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

zajímavou a nestereotypní práci (směnný provoz)
5 týdnů dovolená
stravenky
odpovídající finanční ohodnocení
po zapracování možnost dalšího finančního ohodnocení
sociální jistotu

Bližší informace získáte osobně v kanceláři velitele MP,
nebo na e-mailové adrese: mp@mestoprelouc.cz

Kulináøské okénko
Dobrý den, vážení čtenáři. Dny se krátí, teplota klesá a my se čím dál víc stahujeme do našich domovů. Máme tedy více
času myslet na náš žaludek. Já toho využiji a něco vám nabídnu. Na polévky jsem
si vzal vzor z maďarské kuchyně a na hlavní jídlo zůstanu u nás doma.
MAĎARSKÁ GULÁŠOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: kousek hovězího
a vepřového masa, uzenou slaninu, lžíci sádla, cibuli, polohrubou mouku na
zahuštění, mletou červenou papriku –
sladkou a pálivou, několik rajčat, dvě
brambory, nožičku libereckého párku,
větší stroužek česneku, drcený kmín,
špetku majoránky, lžičku gulášového
koření, sůl, pepř.
Postup: na tuku rozškvaříte na malé kostky pokrájenou slaninu, přidejte pokrájenou
cibuli a na mírném ohni ji osmažte dozlatova. Přidejte na kostičky pokrájené hovězí maso a nejméně 10 minut ho opracovávejte na cibulovém základě. Následně
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přidejte pokrájené vepřové maso a pokračujte v restování. Následně maso osolte,
přidejte gulášové koření, papriku, poprašte moukou, zalijte vodou a za občasného
promíchání pod pokličkou duste. Před úplným změknutím masa přidejte pokrájená
rajčata, na kostičky pokrájené brambory,
rozetřený česnek, špetku kmínu. Zakryjte pokličkou a na mírném ohni vařte do
úplného změknutí všeho. Po částečném
zchladnutí polévky dochuťte majoránkou,
solí a pepřem.
KUŘECÍ RAGÚ
Co budete potřebovat: kuřecí skelety, žaludky, srdíčko, kořenovou zeleninu, olej,
polohrubou mouku, kelímek sladké smetany, několik žampionů, část květáku,
sterilovaný hrášek, sůl, pepř.
Postup: kuřecí skelety s droby uvařte společně se zeleninou, pokrájenou na malé
kostičky, na plátky pokrájenými žampiony
a sterilovaným hráškem v mírně osolené
vodě. Krátce před dovařením přidejte roze-

braný květák. Následně sceďte. Do vývaru
přidejte smetanu, v niž rozkvedlejte mouku a krátce povařte. Obrané a pokrájené
maso spolu se zeleninou vraťte do vývaru.
Dosolte, případně dál dochuťte. Podávejte
s bílým pečivem.
VEPŘOVÉ ŽÍŽALY S OKURKAMI
Co budete potřebovat: vepřové plecko (kýta), lžíci sádla, cibuli, dvě lžíce plnotučné hořčice, 3–4 ks sterilované sladkokyselé okurky, kelímek zakysané smetany,
polohrubou mouku na zahuštění, sůl,
pepř.
Postup: z masa si nakrájejte silnější nudličky (žížaly). Na sádle je opečte, osolte,
opepřete, přidejte nakrájenou cibuli, krátce opečte. Přilijte vodu (vývar), přidejte hořčici a na mírném ohni za občasného promíchání pod pokličkou pozvolna duste. Před
změknutím masa přidejte pokrájené okurky. Na závěr ve smetaně rozkvedlejte mouku, vlijte do omáčky a ještě krátce povařte.
Dle chuti dochuťte. Podávejte s rýží.
Ke všem jídlům vám přeji
dobrou chuť.
Pavel Culek
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Základní škola Smetanova ul.
Velký den prvňáčkù
Do tří prvních tříd se letos
těšilo 73 kluků a holčiček. Většinou se už znali z tvořivých
dílniček, které pro ně připravily jejich třídní učitelky v minulém školním roce. V tento
významný den je i jejich rodiče přišla pozdravit paní ředitelka, její zástupkyně a zástupce
města. Ke slavnostnímu zahájení školní docházky přispělo
tradiční svezení v kočárech
tažených koňmi z Národního
hřebčína v Kladrubech nad Labem. První školní den se vydařil a my přejeme všem prvňáčkům, aby i ty stovky dnů v dalších devíti letech byly úspěšné. Hodně štěstí!

Projektový den šesťákù
Na začátku září proběhl projektový den, jehož hlavní náplní byly hry zaměřené na rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce.
Cílem bylo stmelit nově vzniklé kolektivy v šestých třídách. Přejeme
žákům, aby šťastně propluli 2. stupněm a dobře se připravili na své
další studium.

Další akce v záøí:
• 2. třídy

– ročníkový projekt „Svět pohádek“ a zahájení plaveckého výcviku

• 6.–7. třídy – poznávací zájezd do Německa
• 5.–9. třídy – koncert „Na vlnách přátelství“
• 6.–9. třídy – program organizovaný městskou knihovnou „Tajemný svět legend“

Pozvánky na øíjen:
SBÌR STARÉHO PAPÍRU
KDY:

KDE:

10. 10. úterý
14.00 – 16.30
11. 10. středa
7.15 – 8.00 a 14.00 – 16.30
12. 10. čtvrtek
7.15 – 8.00
ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ

Sbíráme noviny, časopisy, letáky a směs papíru,
kartóny ani lepenku NE.
Máte-li možnost, papír, prosím, zvažte.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.

U ŠKOLY SNAD STRAŠÍ?!
Ve středu 25. 10. 2017
Přijď te se trochu bát a projít si
naši strašidelnou stezku parkem u budovy I. stupně.
19.00 – předškoláci a mladší děti
20.00 – 1.–2. třída
a další zájemci
Zveme všechny malé děti,
jejich rodiče či jiný doprovod.
ZŠ Smetanova, Přelouč
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Vítejte prvňáčci!
V pondělí 4. 9. 2017 začal opět nový školní rok! Pro 53 dětí to byl
zároveň první školní den v opravdové škole. Za doprovodu rodičů právě tolik malých žáčků poprvé usedlo do školních lavic na ZŠ Masarykovo náměstí. Tak jako každý rok i letos je v hezky vyzdobených třídách

přivítaly „jejich“ třídní učitelky D. Paráková a V. Šorfová. Prvňáčky přišly
přivítat i paní ředitelka s paní zástupkyní a také paní starostka. Všem
dětem popřály hodně úspěchů v novém prostředí. Noví žáčci odcházeli domů plni dojmů a s sebou si také odnášeli spoustu dárků. Přejeme
všem novým školákům a jejich rodičům šťastné vykročení do „nové etapy“ jejich života.
Mgr. D. Paráková

Školní družina
Naše školní družina dětem nabízí nespočet zájmových činností, které probíhají v přátelském kolektivu a v místě, které dobře znají. Pro zapojení do kolektivu i pro rozvoj vlastní osobnosti mají děti možnost hrát
kolektivní i individuální hry. V kroužku Dovedné ruce a Výtvarném kroužku zase rozvíjejí smyslové vnímání, seznamují se s různými nástroji, materiály, technikami a postupy, zdokonalují si jemnou motoriku.
Dále děti mohou navštěvovat pohybové kroužky Florbal a Aerobic,
kde rozvíjí své koordinační schopnosti, berou sport jako zábavu, učí se
ochotně spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Součást školní
družiny je také hřiště, které slouží nejen pro hru a odpočinek, ale odehrávají se zde i různé sportovní akce.
V prvním pololetí tohoto školního roku (2017/2018) se opět těšíme
na spolupráci s Jakub klubem. Společně s ním připravujeme pro děti
příležitostné akce pro zpestření běžného programu v ŠD.
V rámci ŠD se také chystáme navštívit místní novou hasičskou zbrojnici, kde poznáme, jak probíhá pracovní den profesionálních hasičů.
Období podzimu a zimy si spolu s dětmi ze ZŠ Smetanova zpestřujeme návštěvou místního kina, kde nám promítají pásma pohádek, na
které se vždy těšíme.
Během školního roku v ŠD pořádáme i sportovní klání, různé tematické akce a soutěže k aktuálnímu období, např. podzimní soutěž
o nejhezčí dýni, mikulášská nadílka apod.
Provoz družiny je denně od 6.15 do 16.30 hod.
M. Schreinerová, ved. vych.

Logopedie
Nejmladší žáci mohou pokračovat v řečové výchově i ve škole, která probíhá v odpoledních hodinách. Navazujeme tak na mateřskou školu. Kromě dechových, fonačních a artikulačních cviků zařazujeme i různá cvičení ve formě her pro rozvoj paměti, myšlení, fantazie, zrakového
a sluchového vnímání.
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vila.

Snažíme se řečové obtíže odstraňovat tak, aby logopedie žáky baMgr. M. Černohlávková

Další moderní učebna je na světě
Prázdniny jsou již nenávratně pryč a žáci školou povinní museli
zasednout do svých lavic. Nejinak tomu bylo v případě ZŠ Přelouč na
Masarykově náměstí.
Avšak zatímco školáci o prázdninách odpočívali, někteří zaměstnanci školy a montážních firem rozhodně nezaháleli a připravili žákům a vyučujícím překvapení v podobě zmodernizovaných prostor.
Nové LED osvětlení ve třídách je energeticky úsporné a poskytuje nesrovnatelně lepší světelné podmínky všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu.
Další velmi podstatná změna se udála v učebně anglického jazyka. Žáci zde nyní upírají zraky na zbrusu novou interaktivní tabuli s moderním projektorem, který neoslňuje a velmi věrně zobrazuje barevné
spektrum. Interaktivní tabule představuje užitečného pomocníka, jenž
zásadním způsobem činí výuku efektivnější, názornější a pro žáky zajímavější. V kombinaci s připojením k internetu poskytuje vyučujícímu
nesčetné možnosti využití a při moderně vedené výuce by rozhodně neměla chybět. Základní škola na Masarykově náměstí má nyní touto tabulí vybaveny všechny odborné učebny a pracují s ní také všichni žáčci ve třídách budovy prvního stupně.
Výše zmíněná tabule však zdaleka není poslední novinkou na naší
škole. Své využití jistě naleznou i nově nainstalovaná sluchátka s mikrofonem, která jsou nyní k dispozici každému z účastníků výuky anglického jazyka. Zdroj zvuku ovládá vyučující, ten může v případě potřeby
pouštět žákům do sluchátek libovolnou zvukovou stopu. Díky mikrofonům lze také vytvářet záznamy mluveného projevu žáků, tento následně přehrávat a upozorňovat na chyby, kterých se mluvící dopustil. Využití sluchátek ve výuce cizího jazyka je neocenitelné.
Co říci závěrem? Vymoženosti moderní doby se nyní objevují v mnoha oblastech lidské činnosti, školství by nemělo být výjimkou. Kvalitní
a efektivní vzdělávání se dnes bez moderního technického vybavení
neobejde a chceme-li jít s dobou, musíme se jí přizpůsobit.
Mgr. T. Vítek

Kroužky 2017–2018
Jazykový

4x p. K. Pokorná Aj – 1. tř. PO, ÚT,
ST, ČT od 11.50 hod.
2x p. D. Paráková Aj – 2. tř. PO+ST od 11.50 hod.
1x p. D. Paráková Nj – 1. st. ÚT
od 13.15 hod.
Matematický 1x p. M. Holická Ma – 8. tř. ST
od 7.05 hod.
Matematický 1x p. M. Holická Ma – 9. tř. ÚT
od 7.05 hod.
Výše uvedené kroužky jsou hrazeny
z projektu Inkluzivní vzdělávání pro Pardubický kraj
Florbal
Logopedie
Logopedie
Keramika
Keramika
Keramika

1x p. M. Bulušek – 4.+5. tř.
p. M. Černohlávková
p. D. Staňková
p. Šorfová
p. V. Vašíčková
p. D. Staňková

ST
od 14.30 hod.
individuálně
individuálně
ST
od 13.00 hod.
PO
od 13.30 hod.
ÚT
od 12.30 hod.

Doučování
Český jazyk
Matematika
Matematika
Matematika

p. A. Školníková – 4.+5. tř. ÚT
od 7.10 hod.
p. A. Školníková – 4. tř.
ST
od 12.40 hod.
p. L. Horychová – 6. tř.
ST
od 7.10 hod.
p. L. Horychová – 7. tř.
Čt
od 7.10 hod.
Doučování bude hrazeno
z projektu Inkluzivní vzdělávání pro Pardubický kraj
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
INFORMUJE
NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 20 1 8/20 19
q OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
79-41-K/81
79-41-K/81

Gymnázium – PRIMA
Gymnázium – KVINTA

(pro žáky 5. tříd ZŠ)
(pro žáky 9. tříd ZŠ)

q ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
34-53-L/01

Reprodukční grafik, grafička pro média

q TŘÍLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:
34-52-H/01
34-53-H/01
33-56-H/01
23-68-H/01
23-51-H/01

Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik, grafička
Truhlář
Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik
Strojní mechanik – zámečník

Pro uchazeče oborů SOŠ nabízíme možnost ubytování v domově mládeže.

DNY O TEVŘENÝCH DVEŘÍ
A INF ORMAČNÍ ODPOLEDNE
GYMNÁZIUM

SOŠ

23. 11. 2017 15.00 – 18.00
8. 2. 2018 15.00 – 18.00

24. 11. 2017 13.00 – 18.00
25. 11. 2017 8.00 – 12.00
10. 1. 2018 13.00 – 18.00

MATURANTI 2017
Na začátku nového školního roku se ještě krátce vrátíme
k výsledkům našich posledních absolventů. Většina z nich po
úspěšném složení „zkoušky z dospělosti“ pokračuje v dalším
studiu na vysoké škole. Jejich kroky nejčastěji zamířily do Brna
(a oni se tak stali posluchači strojního inženýrství na VUT či
právnické fakultě Masarykovy univerzity) a do Hradce Králové (kde se budou věnovat např. studiu lékařské fakulty Univerzity Karlovy anebo jazyků, případně sociálních věd na místní
UHK). Své zastoupení v podobě bývalých přeloučských oktavánů získají také vysoké školy v Českých Budějovicích, Pardubicích a v Praze.
Tyto výsledky jsou v relaci s čísly didaktických testů státní
části maturitních zkoušek. Dle oficiálních statistických dat a tabulek pro gymnaziální obory (vysledky.cermat.cz) si maturanti přeloučského gymnázia v pomyslném žebříčku průměrné procentuální úspěšnosti v Pardubickém kraji vedou velmi dobře.
V matematice je průměr percentilového umístění na výborných
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85,3 %, v anglickém jazyce 77,5 %. Také výsledky maturitních
zkoušek z českého jazyka, ač mnohem složitěji měřitelné a porovnatelné, potvrdily kvalitní připravenost přeloučských gymnazistů.
Nezbývá než našim letošním absolventům popřát mnoho podobných studijních úspěchů i na jejich nových působištích.

PROJEKT EU OPVK VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Posledním, třetím rokem, bude naše škola pokračovat v realizaci projektu EU OPVK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách Pardubického kraje“.
Odborné učebny a dílny, vybavené v rámci projektu, navštíví
v rámci partnerství se ZŠ žáci obou přeloučských základních
škol a také školáci z Choltic a z Heřmanova Městce.
Současně bude pro všechny zájemce organizován kroužek zaměřený na rozvoj grafických dovedností. Z dotačního
fondu Pardubického kraje budou také částečně kryty náklady na další dvě aktivity projektu – devět exkurzí zaměřených
na přírodovědné a technické vzdělávání a v každém ročníku celkem šest laboratorních prací a cvičení z fyziky, chemie
a biologie.

NOVÉ ŠABLONY
Počátkem nového školního roku jsme připravili podklady
pro podání žádosti na čerpání finančních prostředků dotačního programu EU z výzvy „Nové šablony na SŠ“. Využít chceme
především aktivity „Metoda CLIL ve výuce na SŠ“, která je zaměřena na podporu vzdělávání vyučujících v anglickém jazyce. Výsledkem těchto aktivit by měly být části vyučovacích
hodin, které povedou učitelé „nejazykáři“ v angličtině. Druhá
aktivita s názvem „Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ“
bude zaměřena na aplikaci nových metod ve výuce.

ADAPTAČNÍ DEN V PRIMĚ
V pátek 8. 9. 2017 se žáci primy zúčastnili adaptačního dne.
Po krátké přednášce výchovné poradkyně PhDr. Jany Horákové se žáci přemístili ven, kde pro ně třídní učitel Mgr. Miloš Půlpán připravil několik seznamovacích aktivit a her. Doufáme, že
všem našim novým žákům pomohly k dobré adaptaci na nové prostředí a v utváření dobrého třídního kolektivu. Příjemný
den všichni zakončili opékáním špekáčků.
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Nová marimba pro naši ZUŠ
I když ještě nejsou Vánoce, dostala naše škola nádherný dárek. Díky nadačnímu příspěvku od Nadace ČEZ jsme si o prázdninách mohli zakoupit marimbu. Jedná se o dnes stále ještě trochu exotický melodický bicí nástroj s nádherným zvukem, který
můžete často slyšet například v afrických skladbách. Marimba
bude využívána nejen pro výuku na bicí nástroje, ale také pro
koncertní účely sólové i v souborech. Moc děkujeme Nadaci ČEZ,
z nástroje máme obrovskou radost!!!

Linda Gregarová
učitelka bicích nástrojů

COPAK SI DNES NAKRESLÍME ?
Požárníky? Sněhuláky? Nebo listy v lese? Za dob mého dětství by to v září jistě bylo obtisknuté listí ! Pročpak asi? Neb se
blížil podzim.
Od těch časů nám naštěstí poskočila výuka výtvarného oboru o notný kus kupředu, takže naše žáky čeká ucelená forma
práce v podobě VÝTVARNÝCH ŘAD nebo VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ.
Výtvarná řada je kratším celkem , ve kterém se dané téma
řetězí v cca 4 až 8 krocích.
Výtvarný projekt bývá mnohem náročnější, v něm se téma
zkoumá několik měsíců nebo také let. Záleží na zvoleném tématu a pojetí. Formou výtvarného projektu momentálně již třetím školním rokem poznávají žáci paní učitelky Martiny Panchártkové na pobočce ve Chvaleticích fenomén zvířete v historických
epochách.
V rámci naší výuky plánujme tematické výjezdy za uměním
první republiky, první z výstav ,kterou chceme navštívit, je Emil
Filla a jeho žáci. Druhá z výstav osvětlujících takzvané meziválečné umění na nás čeká v Kutné Hoře v galerii GASK. V záloze je také kubistická vila v Libodřicích, krematorium v Pardubicích, muzeum karosářství ve Vysokém Mýtě nebo stavby
z dob meziválečných v Hradci Králové. Dále plánujeme spolupráci s ostatními obory, hravé experimenty a studijní práce potřebné k talentovým zkouškám.
Prostřednictvím časopisu ZUŠÁK nabádáme k sledování školních stránek, během září na nich vyvěsíme výzvu ke spolupráci
v rámci oslav Válečných veteránů. Tento den je 11. 11. v sobotu, výtvarníci chystají ve čtvrtek 9.11 akci „vlčí máky“. Zapojit se
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může každý … takže koncem září na webu nebo facebooku
naší školy a následně na zahradě školy se těší…
Jan Vojtíšek

Orchestr koncertoval po Evropě
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč vedený Michalem Chmelařem
letos v létě rozhodně nezahálel. Na konci června 22.–25. 6. odcestoval na mezinárodní soutěž Saxoniade do německého Hohenstein-Ernstthalu. Tato soutěž se koná každé dva roky a přeloučský orchestr se jí již v roce 2013 úspěšně zúčastnil. I letos
získal mezi orchestry z Ukrajiny, Finska, Německa a Lotyšska
opět první cenu.
13. 7. část orchestru znovu vyrazila do světa, tentokrát doprovázet skupinu mažoretek Srdíčko Kolín do francouzské Normandie. Kolínské mažoretky byly posíleny i o několik děvčat
z přeloučských mažoretek. Během tří dnů společně vystoupili
na tradičních oslavách výročí dobytí Bastily ve městech Pont de
L’Arche a Vittefleur. Pro muzikanty a mažoretky byl zážitkem především výlet k Atlantickému oceánu.
Poslední zájezd si orchestr užil od 17. do 21. 8. v jihomaďarském městě Makó, kam ho pozval místní dechový orchestr. V loňském roce orchestr z Makó navštívil Přelouč a pražskou konferenci WASBE, letos pozvání přeloučskému orchestru oplatil. Orchestr
vystoupil na náměstí v Makó. Jako hostující dirigent se s ním
představil Dr. Václav Blahunek (šéfdirigent Hudby Hradní stráže
a Policie České republiky). Druhý koncert přeloučští muzikanti
zahráli v lázních Hagymatikum v Makó. Koupání v tomto velkém
lázeňském komplexu si členové orchestru během čtyř dní užili
opravdu do sytosti. Kromě toho navštívili maďarské národní muzeum Ópusztaszer a městské muzeum v Makó.

V letošním školním roce čeká přeloučský dechový orchestr
opět celá řada významných akcí. V listopadu bude koncertovat
v pražském paláci Žofín pro Českou televizi, v prosinci orchestr
zahraje vánoční koncert v Přelouči v Záložně, v únoru pojede
obhajovat absolutní vítězství na prestižní mezinárodní soutěži
do Prahy a rozjednaná jsou další zahraniční vystoupení, například ve Finsku, Francii a Rusku. Do Přelouče letos zavítají světové osobnosti zabývající se dechovou hudbou, například Douglas
Bostock (šéfdirigent Tokyo Kosei Orchestra), který s naším orchestrem povede dirigentský workshop, nebo Jaroslav Šíp (šéfdirigent
Ústřední hudby Armády České republiky).
Iva Junková
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Kultura

w

WƌŽŐƌĂŵŬŝŶĂŶĂƎşũĞŶϮϬϭϳ
<ƵůƚƵƌŶşĂŝŶĨŽƌŵĂēŶşĐĞŶƚƌƵŵŵĢƐƚĂWƎĞůŽƵēĞ
DĢƐƚƐŬĠŬŝŶŽ͕WĂƌĚƵďŝĐŬĄϲϴϳ͕ƚĞůĞĨŽŶϳϳϯϱϯϯϵϵϵ
ǁǁǁ͘ŬƐŵƉ͘ĐǌͬŬŝŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵͬ
ϰ͘ϭϬ͘
^ƚƎĞĚĂ
ϭϵ͗ϯϬ

WK^dZE/ad/K^

ϭϰ͘ϭϬ͘

ZͲŬŽŵĞĚŝĞ͗ ĚƵ ^ŽƵēŬĂ͕ ũĞŚŽ ŵĂŵŝŶŬƵ Ă ƚĂơŶŬĂ Ƶǎ ǌŶĄŵĞ ǌ ĮůŵƵ
KďĞĐŶĄ ƓŬŽůĂ͘ EǇŶş ũƐŵĞ ǀƓĂŬ ǀ WƌŽƚĞŬƚŽƌĄƚƵ͕ ŬĚǇ ũĞ ƌŽĚŝŶĂ ŽƐŵŝůĞƚĠŚŽ
ĚǇ ĚŽŶƵĐĞŶĂ ǀǇƐƚĢŚŽǀĂƚ ƐĞ ǌ WƌĂŚǇ ŶĂ ǀĞŶŬŽǀ Ŭ ƉƎşďƵǌŶǉŵ͘ DĢƐƚĞēŬŽ͕
ŬĚĞĐŚůĂƉĞĐĚŽƐƵĚƚƌĄǀŝůũĞŶƉƌĄǌĚŶŝŶǇ͕ƐĞŶǇŶşƐƚĄǀĄũĞŚŽĚŽŵŽǀĞŵ͘

ϭϭϭŵŝŶ͘

^ŽďŽƚĂ
ϭϵ͗ϯϬ
ϭϲϯŵŝŶ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

>ZhEEZϮϬϰϵϯ
h^͕s͕<E͗dƎŝĐĞƚ ůĞƚ ƉŽ ƵĚĄůŽƐƚĞĐŚ ƉƌǀŶşŚŽ ĮůŵƵ ŽĚŚĂůƵũĞ ŶŽǀǉ
ůĂĚĞ ZƵŶŶĞƌ Ă ĚƽƐƚŽũŶşŬ ůŽƐĂŶŐĞůĞƐŬĠ ƉŽůŝĐŝĞ < ;ZǇĂŶ 'ŽƐůŝŶŐͿ ĚůŽƵŚŽ
ƵŬƌǇƚĠ ƚĂũĞŵƐƚǀş͕ ŬƚĞƌĠ ũĞ ŶĂƚŽůŝŬ ǌĄƐĂĚŶş͕ ǎĞ ďǇ ŵŽŚůŽ ǌĐĞůĂ ƌŽǌǀƌĄƟƚ
ƉŽƐůĞĚŶş ǌďǇƚŬǇ ůŝĚƐŬĠ ƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͘ dŽƚŽ ŽĚŚĂůĞŶş ŚŽ ŶƵơ ǌĂŚĄũŝƚ ƉĄƚƌĄŶş
ƉŽ ZŝĐŬŽǀŝ ĞĐŬĂƌĚŽǀŝ ;,ĂƌƌŝƐŽŶ &ŽƌĚͿ͕ ďǉǀĂůĠŵ ůĂĚĞ ZƵŶŶĞƌŽǀŝ
ůŽƐĂŶŐĞůĞƐŬĠƉŽůŝĐŝĞ͕ŬƚĞƌǉũĞƵǎϯϬůĞƚŶĞǌǀĢƐƚŶǉ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϴͬϮϬϭϳ

ϭϬϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ϭϬͬϮϬϭϳ

ϭϰϬ<ē 

ϲ͘ϭϬ͘

ZsE

ϭϱ͘ϭϬ͘

Dz>/dd>WKEz&/>D

WĄƚĞŬ

ZͲĚŽŬƵŵĞŶƚ͗ ĞůŽǀĞēĞƌŶş ĚŽŬƵŵĞŶƚĄƌŶş Įůŵ KůŐǇ ^ŽŵŵĞƌŽǀĠ Ž
ƐǀĢƚŽǀĢ ƉƌŽƐůƵůĠ ŽƉĞƌŶş ƉĢǀŬǇŶŝ Ă ŚĞƌĞēĐĞ ^ŽŶĢ ĞƌǀĞŶĠ ũĞ ƉƎşďĢŚĞŵ
ǎĞŶǇ͕ũĞũşǎŵĂůĠĚĢũŝŶǇďǇůǇŽǀůŝǀŶĢŶǇǀĞůŬǉŵŝĚĢũŝŶĂŵŝǀƌŽƉǇϮϬ͘ƐƚŽůĞơ͘

EĞĚĢůĞ

ϭϵ͗ϯϬ

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

ϴϯŵŝŶ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϵͬϮϬϭϳ

Ϭ<ē

ϳ͘ϭϬ͘

,ZE/ds1͗ZdZ

ϭϵ͗ϯϬ
ϭϭϱŵŝŶ͘

ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

ZͲĚƌĂŵĂ͗ &ŝůŵŽǀĄ ƚƌŝůŽŐŝĞ ,ZE/ds1 ƐĞ ƐŬůĄĚĄ ǌĞ ƚƎş ƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉĐŚ
Įůŵƽ ŽĚĞŚƌĄǀĂũşĐşĐŚ ƐĞ ŶĂ ƉŽǌĂĚş ŶĞũĚƌĂŵĂƟēƚĢũƓşĐŚ ŽďĚŽďş ŵŝŶƵůĠŚŽ
ƐƚŽůĞơ Ă ēĂƐŽǀĢ ƉƎĞĚĐŚĄǌş ŽďůşďĞŶĠŵƵ ƐŶşŵŬƵ WĞůşƓŬǇ͘ sǇƉƌĄǀş Ž ƚƎĞĐŚ
ƌŽĚŝŶĄĐŚ͗ ƌŽĚŝŶĢ ůĞƚĞĐŬĠŚŽ ƌĂĚŝŽƚĞůĞŐƌĂĮƐƚǇ͕ ƌŽĚŝŶĢ ŵĂũŝƚĞůĞ
ŬĂĚĞƎŶŝĐŬĠŚŽ ƐĂůŽŶƵ Ă ƌŽĚŝŶĢ ŵĂũŝƚĞůĞ ǌĂŚƌĂĚŶŝĐƚǀş͘ KďƐĄŚŶĞ ϮϬ ůĞƚ
ǎŝǀŽƚĂ ƉŽƐƚĂǀ͕ ŬƚĞƌĠ ŵƵƐĞůǇ ǀ ƚĢĐŚƚŽ ƉŽŚŶƵƚǉĐŚ ēĂƐĞĐŚ ƉƌŽǎşƚ ŶĞũůĞƉƓş
ůĠƚĂƐǀǉĐŚǎŝǀŽƚƽ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϮϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ϴ͘ϭϬ͘

,hZs1E<<Kh>EDhhD

ϭϲ͗ϬϬ
ϴϱŵŝŶ͘

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

ZͲĂŶŝŵŽǀĂŶǉ͕ ƌŽĚŝŶŶǉ͗ >ĞŐĞŶĚĄƌŶş ŚƌĚŝŶŽǀĠ͕ ŬƚĞƌĠ ĚŽďƎĞ ǌŶĄƚĞ͕
ƉƎŝĐŚĄǌĞũş ǀ ĂŶŝŵŽǀĂŶĠ ŬŽŵĞĚŝŝ ƉƌŽ ĐĞůŽƵ ƌŽĚŝŶƵ͘ &ŝůŵŽǀǉ ƉƎşďĢŚ
,ƵƌǀşŶĞŬ Ă ŬŽƵǌĞůŶĠ ŵƵǌĞƵŵ ŶĂďşǌş ǌĐĞůĂ ŶŽǀĠ͕ ƉƽǀŽĚŶş ĚŽďƌŽĚƌƵǎƐƚǀş͘
WĂŶ ^ƉĞũďů ƉƌĂĐƵũĞ ũĂŬŽ ŚůşĚĂē DƵǌĞĂ ůŽƵƚĞŬ͕ ŬƚĞƌĠŵƵ ǀƓĂŬ ŚƌŽǌş
ǌďŽƵƌĄŶş͘ ,ƵƌǀşŶĞŬ ǌĂƐĞ ũĞĚŶŽƵ ŶĞƉŽƐůŽƵĐŚĄ Ă ƉŽĚĂƎş ƐĞ ŵƵ ƉƌŽŶŝŬŶŽƵƚ
ĚŽ ƵǌĂǀƎĞŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚŽƌ ŵƵǌĞĂ͕ ŬĚĞ ŽďũĞǀş ƐǀĢƚ͕ ƐŬƌǇƚǉ ƉƎĞĚ ǌƌĂŬǇ
ŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϮϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ϭϭ͘ϭϬ͘

D/dzs/>>͗WZKhE1

ϭϵ͗ϯϬ
ϴϱŵŝŶ͘

ϭϬϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

Dd<͊

ƚǀƌƚĞŬ
ϭϵ͗ϯϬ

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

h^ͲĚƌĂŵĂ͕ŚŽƌŽƌ͗ EĞũŚŽƌƓş ǌǀƵŬ͕ ŬƚĞƌǉ ŵƽǎĞƚĞ ƵƐůǇƓĞƚ ǀ ƌĄũŝ͕ ũĞ ǌĂŬůĞƉĄŶş
ŶĂ ĚǀĞƎĞ͘ :ĞŶŶŝĨĞƌ >ĂǁƌĞŶĐĞ Ă :ĂǀŝĞƌ ĂƌĚĞŵ ŚƌĂũş ǀ ƚŚƌŝůůĞƌƵ ŵĂƚŬĂ͊
ŵĂŶǎĞůƐŬǉ ƉĄƌ͕ ũĞŚŽǎ ŝĚǇůŝĐŬĠ ƐŽƵǎŝơ ǀ ŶĄĚŚĞƌŶĠŵ ĚŽŵĢ ǀ ůƽŶĢ ƉƎşƌŽĚǇ
ŶĂƌƵƓşŶĞǌǀĂŶşŚŽƐƚĠ͕ŬƚĞƌǉĐŚŶĞƵƐƚĄůĞƉƎŝďǉǀĄ͘

ϭϭϱŵŝŶ͘

ϭϬͬϮϬϭϳ

ϭϮϬ<ē 

ϮϬ͘ϭϬ͘

dK

WĄƚĞŬ
ϭϵ͗ϯϬ

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϱůĞƚŶĞƉƎşƐƚƵƉŶǉ

h^ͲŚŽƌŽƌ͗ <ĚǇǎ ǀĞ ŵĢƐƚĢ ĞƌƌǇ ǀĞ ƐƚĄƚĢ DĂŝŶĞ ǌĂēŶŽƵ ŵŝǌĞƚ ĚĢƟ͕ ŵƵƐş
ƐŬƵƉŝŶĂ ŵůĂĚǉĐŚ ĐŚůĂƉĐƽ Ă ĚĢǀēĂƚ ēĞůŝƚ Ɛǀǉŵ ŶĞũǀĢƚƓşŵ ŽďĂǀĄŵ ǀ ďŽũŝ
ƉƌŽƟ ǌůĠŵƵ ŬůĂƵŶŽǀŝ ũŵĠŶĞŵ WĞŶŶǇǁŝƐĞ͕ ũĞŚŽǎ ǀƌĂǎĞĚŶĄ Ă ŶĄƐŝůŶŝĐŬĄ
ŚŝƐƚŽƌŝĞƐĞƚĄŚŶĞŶĂƉƎşēƐƚĂůĞơŵŝ͘

ϭϯϱŵŝŶ͘
sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϵͬϮϬϭϳ

^ƚƎĞĚĂ

ϭϬͬϮϬϭϳ
ϭϵ͘ϭϬ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϵͬϮϬϭϳ

EĞĚĢůĞ

h^ͲĂŶŝŵŽǀĂŶǉ͕ ƌŽĚŝŶŶǉ͗ <ĚǇǎ ƚĞŵŶĄ ƐşůĂ ŽŚƌŽǎƵũĞ WŽŶǇǀŝůůĞ͕ ǀǇĚĂũş ƐĞ
ŶĂƓŝ ŬĂŵĂƌĄĚŝ ŶĂ ĐĞƐƚƵ Ăǎ ŶĂ ŬŽŶĞĐ ďĄũŶĠ ƋƵĞƐƚƌŝĞ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ŵƵƐş
ǌĂĐŚƌĄŶŝƚ Ɛǀƽũ ŵŝůŽǀĂŶǉ ĚŽŵŽǀ͘ EĂ ĐĞƐƚĢ ũĞ ēĞŬĄ ǀĞůŬĠ ĚŽďƌŽĚƌƵǎƐƚǀş Ă
ƐƉŽƵƐƚĂŶŽǀǉĐŚƉƎĄƚĞů͘

ϵϵŵŝŶ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

^ŽďŽƚĂ

ϭϲ͗ϬϬ

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϱůĞƚŶĞƉƎşƐƚƵƉŶǉ

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

h^ͲŚŽƌŽƌ͕ƚŚƌŝůůĞƌ͗ ĞůůĂ͕ ũĞũş ĚǀŽũēĞ :ĂŵĞƐ Ă ŵĂůĄ ƐĞƐƚƌĂ :ƵůŝĞƚ ƐĞ ƐĞ ƐǀŽƵ
ŵĂƚŬŽƵ ƉƎĞƐƚĢŚƵũş ĚŽ ŶŽǀĠŚŽ ĚŽŵƵ͘ ,ůĂǀŶşŵ ĚƽǀŽĚĞŵ ũĞ͕ ǎĞ ƉŽƚƎĞďƵũş
ƵƓĞƚƎŝƚ ƉĞŶşǌĞ͕ ĂďǇ ŵŽŚůŝ ƉƌŽ :ĂŵĞƐĞ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ ǀ ŬſŵĂƚƵ͕ ǌĂƉůĂƟƚ
ŶĄŬůĂĚŶŽƵ ǌĚƌĂǀŽƚŶş ƉĠēŝ͘ ŬƌĄƚŬĂ ũƐŽƵ ǀ ƐŝƚƵĂĐŝ͕ ŬĚǇ Ɛŝ ƉƎşůŝƓ ǀǇďşƌĂƚ
ŶĞŵŽŚŽƵ Ă Ěƽŵ ŵŝƚǇǀŝůůĞ ũŝŵ ƉŽ ǀƓĞĐŚ ƐƚƌĄŶŬĄĐŚ ǀǇŚŽǀƵũĞ͘ EĂǀşĐ
:ĂŵĞƐ ŶĞũĞŶ ŶĞēĞŬĂŶĢ ŶĂďǇĚĞ ǀĢĚŽŵş͕ ĂůĞ ǌĂēŶĞ ƐĞ ǌĄǌƌĂēŶĢ
ƵǌĚƌĂǀŽǀĂƚ͘

ϵͬϮϬϭϳ

ϭϭϬ<ē 

Ϯϭ͘ϭϬ͘

:<\/

^ŽďŽƚĂ
ϭϵ͗ϯϬ
ϵϱŵŝŶ͘

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϱůĞƚŶĞƉƎşƐƚƵƉŶǉ

ZͲŬŽŵĞĚŝĞ͗ EĞǀůĂƐƚŶş ďƌĂƚƎŝ :ĄĐŚǇŵ Ă ĂǀŝĚ ƐƉŽůĞēŶĢ Ɛ ŬĂŵĂƌĄĚĞŵ
^ĂƓŽƵ ƚƌĄǀş ǀĢƚƓŝŶƵ ēĂƐƵ ǀĞ ƐǀĢƚĢ ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ Ɛşơ͘ sǌƚĂŚǇ ƉƌŽ ŶĢ
ƉƎĞĚƐƚĂǀƵũş ĐŚĂƚǇ Ɛ ǀŝƌƚƵĄůŶşŵŝ ĚşǀŬĂŵŝ͕ ŬƚĞƌĠ ŶŝŬĚǇ ŶĞǀŝĚĢůŝ͕ ŽďǎŝǀƵ
ĨĂůĞƓŶĄ ŵſĚŶş ƐŚŽǁ͕ ǀ Ŷşǎ ƐĞ ƉƎĞĚƐơƌĄ ŶĢĐŽ͕ ĐŽ ŶĞŶş Ă ŶĞũǀĢƚƓş ǎŝǀŽƚŶş
ƉƌŽďůĠŵ ƉĂŬ ǀǇďŝƚǉ ŵŽďŝů ŶĞďŽ ŶĞĨƵŶŬēŶş ǁŝĮ͘ EĂ ŶĄƚůĂŬ ƌŽĚŝēƽ ũƐŽƵ
ĚŽŶƵĐĞŶŝ ǀǇĚĂƚ ƐĞ ƉŽĚ ǀĞĚĞŶşŵ ĂǀŝĚŽǀǇ ƉƽǀĂďŶĠ ͣŵĂĐĞĐŚǇ͞ dĞƌĞǌǇ ŶĂ
ĚǀŽƵƐĞƚŬŝůŽŵĞƚƌŽǀǉĐǇŬůŽǀǉůĞƚ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϭͬϮϬϭϱ

ϭϭϬ<ē 

ϭϮ͘ϭϬ͘

^E ,h><

ƚǀƌƚĞŬ
ϭϵ͗ϯϬ
ϵϴŵŝŶ͘

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϮůĞƚŶĞǀŚŽĚŶǉ

h^͕sͲŬƌŝŵŝ͕ ĚƌĂŵĂ͗ ,ĂƌƌǇ ,ŽůĞ ;DŝĐŚĂĞů &ĂƐƐďĞŶĚĞƌͿ ũĞ ĞŶĨĂŶƚ ƚĞƌƌŝďůĞ
ƚǉŵƵ͕ ǀǇƓĞƚƎƵũşĐşŚŽ ǌůŽēŝŶǇ ǀ ŶŽƌƐŬĠ ŵĞƚƌŽƉŽůŝ͘ EĂ ũĞĚŶĠ ƐƚƌĂŶĢ ũĞ ƚŽ
ǀǉũŝŵĞēŶĢ ĚŽďƌǉ ĚĞƚĞŬƟǀ͕ ũĞŚŽǎ ŶĞƚƌĂĚŝēŶş ŵĞƚŽĚǇ ƐŬŽƌŽ ǀǎĚǇ ǀĞĚŽƵ Ŭ
ƷƐƉĢĐŚƵ͕ ŶĂ ƐƚƌĂŶĢ ĚƌƵŚĠ ƐĞ ǀƓĂŬ ũĞĚŶĄ Ž ŶĞǌŽĚƉŽǀĢĚŶĠŚŽ ĂůŬŽŚŽůŝŬĂ Ɛ
ƚŽůŝŬĂ ƉƌŽŚƎĞƓŬǇ͕ ǎĞ ũĞ Ƶǎ ĚĄů ŶĞĐŚƚĢũş ƉƎĞŚůşǎĞƚ ŶĞũĞŶ ũĞŚŽ ŶĂĚƎşǌĞŶş͕ ĂůĞ
ĂŶŝũĞŚŽƉƎşƚĞůŬǇŶĢZĂĐŚĞů;ŚĂƌůŽƩĞ'ĂŝŶƐďŽƵƌŐͿ͕ƐŶşǎƐĞƉƌĄǀĢƌŽǌĞƓĞů͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϮϬ<ē 

ϭϯ͘ϭϬ͘

dZD/EdKZϮ͗EjdKsE1ϯ

ϭϵ͗ϯϬ
ϭϯϳŵŝŶ͘

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϱůĞƚŶĞƉƎşƐƚƵƉŶǉ

h^ͲĂŬēŶş ^ĐŝͲ&ŝ͗ ƌŶŽůĚ ^ĐŚǁĂƌǌĞŶĞŐŐĞƌ ƐĞ ǀƌĂĐş ŶĂ ƉůĄƚŶĂ ŬŝŶ ǀĞ ƐǀĠ
ŶĞũŝŬŽŶŝēƚĢũƓş ƌŽůŝ dĞƌŵŝŶĄƚŽƌĂ ǀ ĚŝŐŝƚĄůŶĢ ƌĞŵĂƐƚĞƌŽǀĂŶĠ ϯ ǀĞƌǌŝ ĮůŵƵ
dZD/EdKZ Ϯ͗ E jdKsE1͘ EĂ ƉƎĞĚĢůĄǀĐĞ ĚŶĞƐ ũŝǎ ŬůĂƐŝŬǇ ĂŬēŶşŚŽ
ƐĐŝͲĮ ǎĄŶƌƵ ƉƌĂĐŽǀĂů ƐĂŵŽƚŶǉ ƌĞǎŝƐĠƌ ƐŶşŵŬƵ :ĂŵĞƐ ĂŵĞƌŽŶ͘ dĞŶ Ɛůşďŝů
ǀǇƚǀŽƎŝƚ ŬǀĂůŝƚŶş ϯ ŬŽŶǀĞƌǌŝ ǌĂ ǀǇƵǎŝơ ŶĞũŵŽĚĞƌŶĢũƓş ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
^ƚĞƌĞŽ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϵͬϮϬϭϳ
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ϭϮϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ϮϮ͘ϭϬ͘

^WZ>^

EĞĚĢůĞ
ϭϲ͗ϬϬ
ϵϳŵŝŶ͘

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

&ƌĂŶĐŝĞͲĂŶŝŵŽǀĂŶǉ ƌŽĚŝŶŶǉ͗ DĂƵƌŝĐĞ ƐŝĐĞ ǀǇƉĂĚĄ ũĂŬŽ ŽďǇēĞũŶǉ ƚƵēŸĄŬ͕
ĂůĞ ƵǀŶŝƚƎ ũĞŚŽ ŚƌƵĚŝ ďŝũĞ ƐƚĂƚĞēŶĠ ƐƌĚĐĞ ƚǇŐƌĂ͘ sƓĂŬ ďǇů ƚĂŬĠ ǀǇĐŚŽǀĄŶ
ŚƌĚŽƵ ƚǇŐƎŝĐş͘ DĂƵƌŝĐĞ ƐĞ ƚŽƵǎş ƐƚĄƚ ŶĞũůĞƉƓşŵ ŬƵŶŐͲĨƵ ŵŝƐƚƌĞŵ ŶĂ ƐǀĢƚĢ͘
dŽ ŶĞďƵĚĞ ǀƽďĞĐ ƐŶĂĚŶĠ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ǀǇŶŝŬĄ ƐƉşƓĞ ŶĞŽŚƌĂďĂŶŽƐơ Ă
ŶĞŵŽƚŽƌŶŽƐơ͕ ĂůĞ ƚĂŬĠ ŽďƌŽǀƐŬǉŵ ŽĚŚŽĚůĄŶşŵ͘ ^Ğ Ɛǀǉŵŝ ǌǀşƎĞĐşŵŝ
ƉƎĄƚĞůŝ ƚǀŽƎş ďĂŶĚƵ ǌŶĄŵŽƵ ũĂŬŽ ƐĂ ǌ ƉƌĂůĞƐĂ͕ ŬƚĞƌĄ ƐĞ ƐŶĂǎş ƵĚƌǎŽǀĂƚ ǀ
ĚǎƵŶŐůŝƉŽƎĄĚĞŬĂƐƉƌĂǀĞĚůŶŽƐƚ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϬͬϮϬϭϳ

WĄƚĞŬ

ϭϬͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϮϬϭϳ

ϭϬϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

Ϯϱ͘ϭϬ͘

:<\/

^ƚƎĞĚĂ
ϭϵ͗ϯϬ
ϵϱŵŝŶ͘

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

ZͲŬŽŵĞĚŝĞ͗ EĞǀůĂƐƚŶş ďƌĂƚƎŝ :ĄĐŚǇŵ Ă ĂǀŝĚ ƐƉŽůĞēŶĢ Ɛ ŬĂŵĂƌĄĚĞŵ
^ĂƓŽƵ ƚƌĄǀş ǀĢƚƓŝŶƵ ēĂƐƵ ǀĞ ƐǀĢƚĢ ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ Ɛşơ͘ sǌƚĂŚǇ ƉƌŽ ŶĢ
ƉƎĞĚƐƚĂǀƵũş ĐŚĂƚǇ Ɛ ǀŝƌƚƵĄůŶşŵŝ ĚşǀŬĂŵŝ͕ ŬƚĞƌĠ ŶŝŬĚǇ ŶĞǀŝĚĢůŝ͕ ŽďǎŝǀƵ
ĨĂůĞƓŶĄ ŵſĚŶş ƐŚŽǁ͕ ǀ Ŷşǎ ƐĞ ƉƎĞĚƐơƌĄ ŶĢĐŽ͕ ĐŽ ŶĞŶş Ă ŶĞũǀĢƚƓş ǎŝǀŽƚŶş
ƉƌŽďůĠŵ ƉĂŬ ǀǇďŝƚǉ ŵŽďŝů ŶĞďŽ ŶĞĨƵŶŬēŶş ǁŝĮ͘ EĂ ŶĄƚůĂŬ ƌŽĚŝēƽ ũƐŽƵ
ĚŽŶƵĐĞŶŝ ǀǇĚĂƚ ƐĞ ƉŽĚ ǀĞĚĞŶşŵ ĂǀŝĚŽǀǇ ƉƽǀĂďŶĠ ͣŵĂĐĞĐŚǇ͞ dĞƌĞǌǇ ŶĂ
ĚǀŽƵƐĞƚŬŝůŽŵĞƚƌŽǀǉĐǇŬůŽǀǉůĞƚ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϰϬ<ē 

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϮůĞƚŶĞǀŚŽĚŶǉ

ϭϬͬϮϬϭϳ

ϭϮϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ
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Kultura
Ϯϲ͘ϭϬ͘
ƚǀƌƚĞŬ
ϭϵ͗ϯϬ
ϵϭŵŝŶ͘

:/'^t

Ϯϴ͘ϭϬ͘

h^͕<ĂŶĂĚĂͲŚŽƌŽƌ ͗ ŽŚĂǀĞŶĄ ƚĢůĂ ƐĞ ǌĂēŶŽƵ ŽďũĞǀŽǀĂƚ ŶĂ ƌƽǌŶǉĐŚ
ŵşƐƚĞĐŚ ǀĞ ŵĢƐƚĢ͘ s ƉƌƽďĢŚƵ ǀǇƓĞƚƎŽǀĄŶş ǀƓĞĐŚŶǇ ĚƽŬĂǌǇ ũĞĚŶŽǌŶĂēŶĢ
ƵŬĂǌƵũş ŶĂ ũĞĚŶŽŚŽ ŵƵǎĞ͗ :ŽŚŶĂ <ƌĂŵĞƌĂ͘ :ĂŬ ƚŽ ũĞŶ ŵƽǎĞ ďǉƚ ŵŽǎŶĠ͍
DƵǎ ǌǀĂŶǉ :ŝŐƐĂǁ ũĞ ƚŽƟǎ ǀşĐĞ ŶĞǎ ϭϬ ůĞƚ ƉŽ ƐŵƌƟ͘ WŽŬƌĂēŽǀĄŶş ǌŶĄŵĠ
ŚŽƌŽƌŽǀĠƐĠƌŝĞ^tũĞƚƵǌŶŽǀƵ͘͘͘͘dĢƓƚĞƐĞ͕ďƵĚĞƚĞƐĞďĄƚ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϮϬ<ē 

Ϯϳ͘ϭϬ͘

'K^dKZD͗'>K>E1EW1ϯ

ϭϵ͗ϯϬ
ϭϬϵŵŝŶ͘

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϮůĞƚŶĞǀŚŽĚŶǉ

h^ͲĂŬēŶş ^ĐŝͲ&ŝ͗ WŽ ƐĠƌŝŝ ďĞǌƉƌĞĐĞĚĞŶƚŶşĐŚ ƉƎşƌŽĚŶşĐŚ ŬĂƚĂƐƚƌŽĨ
ŽŚƌŽǎƵũşĐşĐŚ ŶĂƓŝ ƉůĂŶĞƚƵ ƐĞ ƉƎĞĚŶş ƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚĞůĠ ǌ ĐĞůĠŚŽ ƐǀĢƚĂ
ĚŽŚŽĚŶŽƵ ŶĂ ǀǇƚǀŽƎĞŶş ƌŽǌƐĄŚůĠ ƐşƚĢ ƐĂƚĞůŝƚƽ Ŭ ƎşǌĞŶş ŐůŽďĄůŶşŚŽ ŬůŝŵĂƚƵ͕
ŬƚĞƌĠ ŵĂũş ǌĂũŝƐƟƚ ďĞǌƉĞēŶŽƐƟ ǀƓĞĐŚ ŽďǇǀĂƚĞů ƉůĂŶĞƚǇ͘ ůĞ ŶǇŶş ƐĞ ŶĢĐŽ
ƉŽŬĂǌŝůŽ ʹ ƐǇƐƚĠŵ ǀǇƚǀŽƎĞŶǉ Ŭ ŽĐŚƌĂŶĢ ĞŵĢ ǌĂēŶĞ ŶĂ Ğŵŝ ƷƚŽēŝƚ Ă
ǌĂēşŶĄ ǌĄǀŽĚ Ɛ ēĂƐĞŵ͕ ŬĚǇ ũĞ ŶƵƚŶĠ ǌũŝƐƟƚ ƐŬƵƚĞēŶŽƵ ŚƌŽǌďƵ ĚƎşǀĞ͕ ŶĞǎ
ŐĞŽŵĂŐŶĞƟĐŬĄďŽƵƎĞƐŵĞƚĞǌĞǌĞŵƐŬĠŚŽƉŽǀƌĐŚƵǀƓĞĐŚŶŽ͘͘͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϵͬϮϬϭϳ

ϭϵ͗ϯϬ
ϭϮϬŵŝŶ͘

d,KZ͗Z'EZK<ϯ
h^ͲĂŬēŶş͕ ^ĐŝͲ&ŝ͗ dŚŽƌ ũĞ ƵǀĢǌŶĢŶ ŶĂ ŽƉĂēŶĠŵ ŬŽŶĐŝ ǀĞƐŵşƌƵ ďĞǌ ƐǀĠŚŽ
ŵŽĐŶĠŚŽ ŬůĂĚŝǀĂ Ă ũĞ ŶƵĐĞŶ ƉƵƐƟƚ ƐĞ ĚŽ ǌĄǀŽĚƵ Ɛ ēĂƐĞŵ͕ ĂďǇ ƐĞ ǀƌĄƟů
ǀēĂƐ ĚŽ ƐŐĂƌĚƵ Ă ǌĂƐƚĂǀŝů ZĂŐŶĂƌŽŬ Ͳ ǌŬĄǌƵ ƐǀĠŚŽ ĚŽŵŽǀĂ Ă ŬŽŶĞĐ
ĂƐŐĂƌĚƐŬĠ ĐŝǀŝůŝǌĂĐĞ Ͳ ŬƚĞƌǉ ƐĞ ƐŶĂǎş ƌŽǌƉŽƵƚĂƚ ŵŽĐŶǉ ŶŽǀǉ ŶĞƉƎşƚĞů͕
ŶĞŵŝůŽƐƌĚŶĄ,ĞůĂ͘WƎĞĚơŵĂůĞŵƵƐşƉƎĞǎşƚƐŵƌơĐşŐůĂĚŝĄƚŽƌƐŬŽƵƐŽƵƚĢǎ͕ǀ
Ŷşǎ ƐĞ ŽĐŝƚĄ ƚǀĄƎş ǀ ƚǀĄƎ ƐǀĠŵƵ ďǉǀĂůĠŵƵ ƐƉŽũĞŶĐŝ ǌ ƎĂĚ ǀĞŶŐĞƌƐ Ͳ
ŶĞƵǀĢƎŝƚĞůŶĠŵƵ,ƵůŬŽǀŝ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϬͬϮϬϭϳ

WĄƚĞŬ

^ŽďŽƚĂ

w

ϭϬͬϮϬϭϳ

ϭϰϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

Ϯϵ͘ϭϬ͘

,hZs1E<<Kh>EDhhD

EĞĚĢůĞ
ϭϲ͗ϬϬ
ϴϱŵŝŶ͘

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

ZͲĂŶŝŵŽǀĂŶǉ͕ ƌŽĚŝŶŶǉ͗ >ĞŐĞŶĚĄƌŶş ŚƌĚŝŶŽǀĠ͕ ŬƚĞƌĠ ĚŽďƎĞ ǌŶĄƚĞ͕
ƉƎŝĐŚĄǌĞũş ǀ ĂŶŝŵŽǀĂŶĠ ŬŽŵĞĚŝŝ ƉƌŽ ĐĞůŽƵ ƌŽĚŝŶƵ͘ &ŝůŵŽǀǉ ƉƎşďĢŚ
,ƵƌǀşŶĞŬ Ă ŬŽƵǌĞůŶĠ ŵƵǌĞƵŵ ŶĂďşǌş ǌĐĞůĂ ŶŽǀĠ͕ ƉƽǀŽĚŶş ĚŽďƌŽĚƌƵǎƐƚǀş͘
WĂŶ ^ƉĞũďů ƉƌĂĐƵũĞ ũĂŬŽ ŚůşĚĂē DƵǌĞĂ ůŽƵƚĞŬ͕ ŬƚĞƌĠŵƵ ǀƓĂŬ ŚƌŽǌş
ǌďŽƵƌĄŶş͘ ,ƵƌǀşŶĞŬ ǌĂƐĞ ũĞĚŶŽƵ ŶĞƉŽƐůŽƵĐŚĄ Ă ƉŽĚĂƎş ƐĞ ŵƵ ƉƌŽŶŝŬŶŽƵƚ
ĚŽ ƵǌĂǀƎĞŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚŽƌ ŵƵǌĞĂ͕ ŬĚĞ ŽďũĞǀş ƐǀĢƚ͕ ƐŬƌǇƚǉ ƉƎĞĚ ǌƌĂŬǇ
ŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϯϬ<ē 

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϮůĞƚŶĞǀŚŽĚŶǉ

ϵͬϮϬϭϳ

ϭϭϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

SRVWXSRYiVRXWěçYHVSRUWRYQtPWDQFL
Wő%&'SiUţÿHVNpUHSXEOLN\
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POZVÁNKA
Ve středu 11. října 2017 od 19.00 hod.
se bude konat v Přelouči U Kotýnků
další poslechový pořad,
který pro nás opět připravil

pan

JIŘÍ ČERNÝ

tématem celého večera bude britský zpěvák,
klavírista a skladatel

ELTON JOHN

Inzerce

Natočil více než padesát velkých desek,
je držitelem titulu SIR.
Za píseň Candle In The Wind,
věnovanou zemřelé princezně Dianě
obdržel cenu Grammy.

Předprodej vstupenek začne U Kotýnků,
v úterý dne 26. září 2017.
Srdečně zvou pořadatelé!

V sobotu 23. září uspořádalo Kulturní a informační
centrum města Přelouče společně s Východočeskou
galerií v Pardubicích a společností ČEZ komentovanou prohlídku přeloučské vodní elektrárny. Všechny
čtyři prohlídky navštívilo celkem 149 návštěvníků, kteří ocenili poutavý výklad pana Josefa Moravce, vedoucího vodní elektrárny. Pro velký zájem je na jaro 2018
plánováno opakování.
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Ohlédnutí za 10. ročníkem AUTO RALLYE Želené hory 2017
Máme za sebou 10. ročník rallye Železné hory. A ten se
opravdu vydařil. Sobota 26. 8. ráno. Probouzíme se do krásného letního dne. Od 8 hodin se na Masarykovo náměstí začínají sjíždět účastníci naší soutěžní jízdy historických vozidel. Trochu se nám tají dech, když už v 9.30 je náměstí plné
a další zájemci stále přijíždějí. Ale naši pořadatelé jsou i na
toto připraveni a všechny účastníky i hosty dokázali srovnat
tak, aby byli spokojeni a diváci měli prostor k prohlídce všech
automobilů a motocyklů. A že se bylo na co dívat. Stroje vyrobené ve 20. letech minulého století až po 80. léta – jedno hezčí než druhé. Těžko určit ten nejhezčí.
V 11.00 účastníky přivítala starostka města paní Irena Burešová. Poté ředitel soutěže seznámil soutěžící s tratí a celým
programem.
V 11.30 vystartoval první jezdec na trať a po něm v minutových intervalech všech 90 účastníků. Čekalo na ně 60 km
v podhůří Železných hor a k tomu 14 úkolů, které měli během
jízdy průběžně plnit.
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Na 25. km měli v Licomělické hospůdce kratší přestávku
na oběd, který si všichni pochvalovali. Po krátkém odpočinku
museli pokračovat. Čekalo na ně ještě mnoho kilometrů a časový limit na dojezd byl neúprosný. Všichni soutěžící se do cíle dostali vlastní silou, a tak mohlo začít počítání výsledků. To
přišlo krátce po 17. hodině. Celkem bylo uděleno 70 cen a dostalo se tudíž na většinu jezdců.
Krátce po 18. hodině se začali účastníci rozjíždět ke svým
domovům se slibem, že k nám zase příští rok zavítají.
Chtěl bych tímto poděkovat všem našim sponzorům, neboť
bez jejich pomoci by se takováto akce nadala uskutečnit. Poděkování patří také všem pořadatelům za jejich přístup k celé
akci. Zároveň se chci omluvit všem, kteří k nám do Přelouče
přijeli, ale nemohli být přijati do soutěže, ať z důvodu pozdního zaslání přihlášky nebo spoléhání na volná místa. Z časových důvodů by se vše nedalo zvládnout. Každý rok se nám totiž hlásí víc zájemců, než je možno přihlásit.
Josef Havrda AMV-Přelouč
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23. ročník pøedávání cen Františka Filipovského za dabing
je za námi
Ačkoliv počasí sobotní přeloučské slávě moc nepřálo, letošní ceny dabingu se
vydařily. Již od rána na náměstí voněly
dobroty z každoročního jarmarku, ceny
pro vítěze byly připravené, sál Záložny
očekával příjezd hereckých hvězd a dalších zajímavých osobností. Na hlavním
pódiu na náměstí celý program odstartovala herečka, zpěvačka a moderátorka
Jana Trojanová. Velkým lákadlem hlavně
pro ty nejmenší bylo představení Michala Nesvadby. Spoustu lidí určitě přilákala Leona Šenková nebo Petra Janů. Perné chvíle připravil našim organizátorům
Adam Mišík svým opožděným příjezdem,
ale nakonec vše dobře dopadlo. Do noci
a na rozloučenou své příznivce potěšila
kapela POLYMETAL. Pravda, zima a občasný déšť možná dost lidí odradil, ostatní vybaveni deštníky a pláštěnkami vydrželi a Přelouč v sobotu prostě žila jak
na náměstí, v Záložně, tak i v zahrádce
Občanské záložny díky programu Ateliéru Josef. Velký úspěch sklidila výstava
Františka Filipovského v prostorách kulturního centra na náměstí. Sečteno, podrženo: výstavu si v soboto prohlédlo
93 zájemců během několika hodin. Právem se z úspěchu raduje autor výstavy
Matěj Pešta.
A jak to všechno dopadlo v Občanské záložně? V šik obleku s pověstným
kloboukem si Jiří Přeučil a pravá dáma
Marie Drahokoupilová odnesli cenu za
celoživotní mistroství v dabingu. Největší aplaus sklidil režisér Jiří Kubík, jehož
ceně za celoživotní mistroství přijeli vzdát
hold také všichni účastníci zájezdu z Brna. Ticho v publiku nastalo, když mladý
dabér Matěj Převrátil předčítal seznam
herců, kteří už žádný další dabérský kousek nepřidají – Petra Pelzera, Michala
Pavlatu, Karla Hlušičku i nedávno zesnulého Vladimíra Brabce. Bylo jich bohužel skutečně hodně. Předávání gradovalo vyhlášením hlavních cen za ženský
a mužský herecký výkon. Martině Hudečkové cenu za dabing vynesla Bridget Jonesová, herci Jiřímu Plachému zase Fred
Ballinger ve snímku Mládí.
Dobrou atmosféru celému večeru
vtiskl Ondřej Kepka. Jeho slova diváky
donutila jak k zamyšlení, tak ke smíchu. Velkou radost určitě udělal nejmladšímu vítězi Ondřejovi Balcarovi „Kouzel-
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ný prsten“. Garantem této zvláštní cenu
poroty za dětský herecký dabing do 15 let
věku je Ondřej Kepka.
Trochu v šoku byla určitě Jana Musilová, která přijela podpořit svého brněnského kolegu, režiséra Kubíka a zároveň si došla pro cenu diváků, kterou
vyhrála za roli agentky Scullyové v se-

riálu AKTA X. Z mužů diváci nejvíce ocenili herce Jiřího Dvořáka. Všechny sošky
autorky Claudie Vanišové jsou u svých
vítězů a organizátoři mohou setřít pot
z čela, hluboce si oddychnout a pomalinku se připravovat na další, v pořadí
již 24. ročník 2018.
Marcela Gryčová
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Po tříleté přestávce v pátek 15. září zahájil přeloučský malíř Ivo
Štěpánek svou další, v pořadí již sedmou výstavu svých naivních
obrázků tady u nás v Přelouči. Po čtvrté se s kresbami vrátil s pomocí manželů Kyselových do Divišovy vily. Nejenom díky této výstavě jsem poprosila pana Štěpánka o setkání a rozhovor.
Narodil jste se v Hlinsku, žijete v Přelouči, jaké bylo spojení Hlinska a Přelouče?
Moji rodiče zde bydleli, otec z Přelouče pocházel, moje matka ale pocházela
z Trhové Kamenice, měla zde svou rodinu, kterou často navštěvovala. V Hlinsku
jsem se skutečně pouze narodil, jinak celý život žiji v Přelouči. Trhovou Kamenici
mám velmi spojenou s dětstvím. Každé
léto jsem sem jezdil na prázdniny.
Jaké byly Vaše malířské začátky?
Již jako dítě jsem si velice rád maloval, byly to dětské pokusy a omyly. Často
jsem slýchával, že mám talent. Nicméně
po základní škole jsem bohužel z určitých důvodů nemohl studovat a vzdělat
se po stránce malířské, a tak jsem místo
umělecké školy skončil na průmyslové
škole v Čáslavi. Byla to pro mě určitě dobrá průprava, rýsování a čistá perspektiva, to všechno bylo dobré, ale – nebavilo
mě to. Po maturitě jsem se „trápil“ na oddělení vývoje. Po třech letech jsem se dostal na místo propagačního referenta. To
už bylo mnohem lepší. Dostal jsem se reklamě, propagaci a výstavám, které jsem
zajišťoval a připravoval. Právě v tuto dobu
jsem se dostal i k výrobě prospektů, které
připravovali opravdoví profíci. A zároveň
jsem již i mimo práci začal pracovat na
propagačních materiálech pro různé akce,
např. pro Zlatou přilbu. Zlomový byl pro
mě rok 1992, kdy jsem dostal nabídku připravit pro firmu Brunnthaller výstavu Země živitelka a tady jsem se musel rozhod-
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nout, zda se osamostatním a půjdu svou
vlastní cestou nebo zůstane v Agře. Přes
obavy mé manželky jsem se stal živnostníkem a do roku 2000 jsem zažil tzv. zlaté časy, práce a příležitostí bylo skutečně
dost. Maloval jsem etikety pro potraviny,
perník, sodovkárny. Dalším velkou a zajímavou částí mé práce jsou určitě kalendáře, které jsem připravoval pro spoustu
měst, samozřejmě pro Přelouč, dále pak
i pro Prahu, Děčín, Brno, Ostravu, Pardubice, hodně zajímavý byl kalendář pro
Edmundovy soutěsky v Hřensku, vznikly
i kalendáře hradů a zámků Jižní Moravy.
Kdy jste se rozhodl pro svou první výstavu a proč?
Dlouho jsem si maloval obrázky pouze pro sebe. Obrázky rozvěšené u nás doma viděli moji kamarádi, známí, kterým
se obrázky líbily, tak jsem postupně začal
malovat obrázky i pro ně. Pak jsem vystavil některé své kresby v roce 2002 v jedné galerii v Hradci Králové. Spoustu obrázků se i prodalo. Bylo to pro mě skutečně
velké překvapení. A v tomto období jsem
se také rozhodl uspořádat svou první domovskou výstavu v Přelouči, tenkrát ještě v prostorách staré lékárny na náměstí.
Tady jsem měl celkem 3 výstavy, v letech
2002, 2003 a 2004. Po zahájení nově zrekonstruované Divišovy vily díky hlavně
manželům Kyselovým pak vznikla druhá
série mých výstav právě v těchto prostorách. Kuriózní byla asi výstava v roce 2012,
která se jmenovala „3x ŠTĚPÁNEK“. Tady
jsme spojili své tvorby, já, můj syn Martin
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a vnuk Jakub. Opět to byl velký úspěch.
Celkem jsem pro Přelouč připravil 7 výstav včetně té letošní.
Malujete obrázky ze života, máte své
nějaké nejoblíbenější místo, kam se
při malování vracíte?
Pro mě je nejoblíbenější to, že si můžu
svou kresbu vymyslet. Líbí se mi třeba někde krásná chalupa, ale okolí už ne. Tak si
tu chalupu zasadím do zcela jiného prostředí. Nebo ještě jinak. Například maluji Přelouč, ale lampy použiji zcela z jiného města. Přelouč to je, ale je zkrátka podle mě.
Vzpomínáte si na svůj první „velký“
obraz?
Jeden z mých prvních „větších“ obrazů je neprodejný, nyní visí v Divišově vile a pouze chvíli visel u nás doma na zdi
a pak hodně dlouhou dobu měl své místo ve sklepě. Nedávno jsem ho objevil, zrenovoval a zařadil mezi obrázky právě na
letošní výstavu. A úplně mé první obrázky z dětství našel můj vnuk a jsou na zdi
v domě mé matky. Jsou to skutečně mé
prvopočáteční kresby. Uvidíme, třeba jednou budou mít nějakou hodnotu.
Další část Vaší tvorby patřila ilustracím knížek, jaká byla?
Celkem jsem ilustroval 12 knížek, nejkrásnější byla práce na dětských knížkách. Spolupracoval jsem s přeloučskou
Amipou, připravili jsem Říkadla, leporela,
knížku Doprava včera a dnes, třídílnou
pohádku Jak chutná v Pardubicích perník aneb Marcipánkova dobrodružství ve
vzduchu, na souši a na vodě. Všechny tyto knížky byla radost ilustrovat. Poslední knížka, kterou jsem ilustroval jsou sebrané fejetony Karla Poláčka z let 1930–
1935. Byla ta hodně zajímavá práce, i když
jsem texty ke kresbám musel studovat
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v nemocnici, zakázka přišla v době, kdy
jsem prodělal jednu ze svých operací. Ale
vlastně to bylo dobře načasované. Bolest,
nebolest – vše šlo stranou a vznikla právě ilustrace knížky KOLOTOČ.
S kým a kde se cítíte nejlépe?
Nejlépe mi je v Trhové Kamenici, sem
jezdím tvořit i odpočívat, je tu klid a jsem
tu zcela mimo veškeré dění. To je pro mě

hodně důležité. A s kým? No přece se svojí manželkou a rodinou.
Jak se Vám líbila vernisáž?
Určitě byla hezká. Opět se mi potvrdilo, že tady v tomto případě neplatí pořekadlo „Do stejné řeky nevstoupíš“. Ať už
ta úplně první vernisáž nebo ta páteční
poslední, vždycky přišli fajn lidi, byla legrace a obrázky se líbily. To je hlavní.

Co plánujete do konce roku a pro rok
2018?
Do konce roku plno věcí na vánoce
a jinak já nic neplánuji, co bude, se
uvidí.
Děkuji moc za Váš čas a milé setkání s Vámi a ze všeho nejvíce Vám přeji hodně zdraví.
Marcela Gryčová

NOVINKY V MÌSTSKÉ KNIHOVNÌ
NAUČNÁ LITERATURA
DÄNIKEN, Erich von
Poselství z roku 2118: nové vzpomínky
na budoucnost. Liberec: Dialog, 2017.

životopisy, skutečné příběhy
ROKOSKÝ, Jaroslav
František Udržal: sedlák a politik.
V Praze: Vyšehrad, 2016.

politika
Američtí prezidenti: 42 portrétů od George Washingtona po George W. Bushe.
Praha: Prostor, 2008.

JEROME, Jerome Klapka
Čas mého života. Praha: Vyšehrad, 2017.

výchova
MONTESSORI, Maria
Od dětství k dospívání. Praha: Triton, 2011.
sport, zábava
LYSEBETH, André van
Učím se jógu. Praha: Argo, 2017.
umění
HOPKINS, Owen
Architektonické slohy: obrazový průvodce.
Praha: Grada Publishing, 2017.
cestopisy, průvodce
SOBOTKA, Richard
Mizející Beskydy. Líbeznice: Víkend, 2017.
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Ježíškova košilka. V Praze: Albatros, 2017.
beletrie
LOVIS-MILER, Kateřina
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Svatojánek, 2015.
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ODPOLEDNE
V BRADAVICKÉ ŠKOLE ČAR A KOUZEL
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VÌKU
ZIMNÍ SEMESTR 5. 10. – 14. 12. 2017
ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE
Městská knihovna Přelouč se v letošním roce stala kontaktním místem Virtuální univerzity třetího věku, kterou organizuje
Česká zemědělská univerzita v Praze. Jsme velmi rádi, že můžeme našim seniorům umožnit tuto zajímavou formu studia, při
které se nejen dozvědí nové informace z mnoha oborů, ale zároveň mají možnost setkávat se s dalšími, stejně naladěnými
„spolužáky“ a společně s nimi zvládat všechna úskalí studia.

Po roce jsme opět v Městské knihovně Přelouč přivítali zájemce o studium v Bradavické škole čar a kouzel.
Po krátkém seznámení jsme se přenášedlem přenesli do
Bradavic, kde studenty čekalo náročné studium kouzelnických
předmětů. Profesorka McGonagallová děti vzdělávala v oblasti
přeměňování a profesorka Trelayneyová je zasvětila do umění
jasnovidectví. Nároční trénink a turnaj ve famfrpálu studenti absolvovali s madam Hoochovou. Tradičně nechybělo ani opékání buřtů,
aby děti nabraly sil na
večerní hru, jejímž cílem
bylo vyhledat v parku
fantastická zvířata. Setkání s testrálem či hipogryfem děti nepřekvapilo a hravě splnily
všechny úkoly. Na závěr
na studenty bradavické
školy čar a kouzel čekalo slavnostní předání vysvědčení a hostina
v hodovní síni.

Velký dík patří MěÚ Přelouč za možnost využívat jako studijní místo VU3V bez poplatků velkou zasedací síň MěÚ Přelouč.
Tento fakt je důkazem, že město Přelouč vychází seniorům vstříc
a má pochopení pro jejich aktivity.
Zimní semestr jsme již zahájili, ale zájemci, kteří by se ještě chtěli přidat, mohou přijmout naše pozvání na čtvrtek 19. 10.
od 13.00 hodin, kdy se koná druhá přednáška zimního semestru a kdy je ještě možné se ke studiu přihlásit.
L. Hývlová

PŘELOUČSKÁ KNIHOVNIČKA
NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ
Pozorní cestující si už jistě
povšimli, že v odbavovací hale
přeloučského vlakového nádraží je nově umístěna knihovnička s knihami pro cestující. Je výsledkem vzájemné spolupráce
ČD, přeloučských skautů a Městské knihovny v Přelouči. Pokud
na svých cestách zrovna nemáte co číst, neváhejte a vyberte
si z knih, které Vám v knihovničce nabízíme. Rádi se na této akci podílíme a snažíme se
prázdnící se knihovnu stále doplňovat dalšími knihami. Věříme, že budou přinášet veřejnosti poučení i zábavu během delších i krátkých cest vlakem.
Městská knihovna Přelouč
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Děkujeme Kateřině Hývlové za přípravu programu a rodičům za přinesené dobroty. Doufáme, že se dětem zábavné odpoledne líbilo a těšíme se na další vydařenou akci v naší knihovně.

A JE TU OPÌT ČTENÁŘSKÝ BAZAR KNIH
Městská knihovna v Přelouči nabízí stejně jako v loňském
roce svým čtenářům i ostatním milovníkům knih možnost prodat nebo nakoupit starší knihy.
Bazar knih se letos koná v naší knihovně v termínu od pondělí 23. 10. do čtvrtka 26. 10. vždy v době půjčovních hodin
knihovny.
Pokud chcete bazar využít k prodeji svých knih, můžete je
do pátku 20. 10. přinést do Městské knihovny Přelouč společně
s jejich seznamem, ve kterém budete mít zaznamenané i ceny jednotlivých titulů, nebo můžete stanovit jednotnou cenu.
Věříme, že budou opět spokojeni prodávající i nakupující
a všichni si během bazaru najdou příjemné čtení na podzimní
a zimní dlouhé večery.
L. H.
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Monoxyl z Labětína – šedesát let od nálezu
Před několika týdny uplynulo šedesát let od náhodného nálezu velkého
dřevěného člunu (tzv. monoxylu) v řece
Labe u obce Labětín nedaleko Přelouče.
V následujícím článku se pokusíme
rekonstruovat jeho cestu od objevu až
po jeho převezení do současného místa
uložení.
V první polovině září roku 1957 byl
náhodně objeven velký starý dřevěný člun.
Přesnou dataci nálezu se nepodařilo autorovi článku dohledat, 5. října od té chvíle
uplynulo ale „více než tři týdny“, muselo
to být tedy před 14. zářím. Nález byl učiněn nedaleko Labětína při těžbě písku
v místech, kde se koupaly děti a užívaly
její obnaženou část pro skotačení v domnění, že se jedná o větev mohutného dubu. Člun byl vytažen na břeh a bylo shledáno, že je to vydlabaný dubový kmen,
„celý černý jakoby opalován, 8 kroků dlouhý“. O nálezu byl uvědoměn Místní národní výbor, který ihned informoval tehdejší
Okresní vlastivědné museum v Přelouči.
To o nálezu zpravilo 5. října Archeologický ústav v Praze s prosbou o vyslání odborníka k určení nálezu. Počátkem října
1957 skutečně některý ze zaměstnanců
Archeologického ústavu dorazil do Labětína a stáří monoxylu určil předběžně asi
700 let. Následně byl člun převezen do Přelouče, kde byl nejpozději 15. října umístěn
prozatím ve skladišit MNV za evangelickým kostelem, to jest v areálu Technických služeb v Českobratrské ulici. Odborník doporučil nechat člun do jara 1958
vyschnout a pak ho chemicky konzervovat. Nastal ovšem problém, kam v Přelouči monoxyl definitivně umístit.
Přeloučské muzeum mělo zájem monoxyl převést do svých sbírek (k čemuž
ale oficiálně pravděpodobně nikdy nedošlo, zápis v přírůstkové knize muzea o tom
není), a tak uvedlo vyřešení této situace do
svého krátkodobého plánu na rok 1958,
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chtělo požádat MNV o částku 2000 Kčs
na konzervaci a umístění člunu. Jednání
však nebyla vůbec jednoduchá a v květnu 1961 byl člun stále umístěn ve skladišti MNV. Muzeum si bylo vědomo toho,
že zde monoxyl trpí a 17. 5. 1961 začalo
jednat s Východočeským muzeem v Pardubicích o jeho případném převzetí. To
pochopitelně projevilo okamžitě zájem,
nicméně právě v té době rada MNV slíbila, že se o člun postará a tak bylo v létě
1961 jednání s pardubickým muzeem dočasně přerušeno. V lednu 1962 se pokusilo přeloučské muzeum vyvolat další posun v kauze monoxyl a požádalo MNV
o dopravení člunu na dvůr vhodné budovy a zajištění člunu „střechou proti nepohodě“. Nicméně ještě v dubnu byl stav věci nezměněný. Ke 21. lednu 1963 byl však
člun dle korespondence již převezen na
zahradu Divišovy vily v Nádražní ulici, která byla krátce před tím zakoupena pro
muzeum. Byla však potřeba stříška, jejíž
předběžný nákres v průběhu roku 1963
dokonce vznikl (viz obrázek). Přístřešek
měl být dle plánu právě na zahradě Divišovy vily, podle zjištění by stál 3000 až
4000 Kčs. Nejméně v létě roku 1963 byl
monoxyl již konzervován karbolínem s olejem. Jednání se však komplikovala a ještě 19. května 1964 musela Muzejní rada přeloučského muzea opět žádat MNV
o zastřešení lodi s tím, že pokud by se to
nepovedlo, bude nutné jí předat do pardubického muzea, kde by se o ní byli schopni lépe postarat.
V Přelouči byl monoxyl nakonec až do
počátku roku 1966, kdy byl převezen do
pardubického muzea. Stalo se tak 22. února. Zde byl umístěn nejprve v podloubí na
nádvoří, poté byl přestěhován do přednáškového sálu, kde je k vidění i v současnosti (viz obrázek).
Roku 1969 o labětínském monoxylu
publikoval archeolog Jiří Hrala (1931–

2002) z Archeologického ústavu v Praze
článek v časopise Archeologické rozhledy. Detailně zde člun popsal – dochovaná délka byla 835 cm, celkem měl ale
zřejmě méně než 10 m. Široký byl 80 cm,
v zadní části až 110 cm, vysoký 60–90 cm,
stěny měly šířku 5–9 cm. Vnitřní povrch
je zčernalý, jakoby opálený. V zadní části
byl monoxyl poškozený. Zařadil ho k typům s hrotitou přídí a korytovitě vyhloubeným vnitřkem bez členění příčkami. Co
do délky to byl tehdy třetí nejdelší exemplář monoxylu v Čechách a na Moravě.
Sloužit mohl k rybolovu, přepravě osob
i nákladu. Měl v sobě otvory, asi k protažení houžví k zajištění stability, nebo mohly tyto otvory sloužit k upevnění loučí
k nočnímu lovu. Opálený byl zřejmě proto, že si při výrobě pomohli jeho tvůrci
ohněm. Datace byl a je problém, typologicky jsou monoxyly v podstatě stále podobné. Mohl tedy podle Hraly pocházet
ze širokého rozmezí od střední doby kamenné až téměř do novověku. Většinou
se ale monoxyly datují do slovanského období nebo raného středověku. Význam labětínského monoxylu viděl Hrala v tom,
že ověřil techniku výroby, pomohl úvahám
k účelu a dokázal užívání monoxylů po
Labi od Jaroměře až do Mělníka.
Zajímavostí je, že roku 2009 labětínský člun zahrnul do své disertační práce
anglický student Jason Samuel Rogers
z University of Exeter. Ten uvádí i další informaci – o člun se údajně krátce po objevu staral místní ředitel školy. Záď člunu
měla být poškozena při vyzdvihování z řeky a pokusy o dataci metodou dendrochronologie byly dosud neúspěšné.
Dnes se nicméně soudí, že monoxyl
pochází asi z 9. století a čepy sloužily
k zachycení rybářských sítí. Pokud je tato datace pravdivá, pak by tento člun plaval po Labi již zhruba dvě stě let před první písemnou zmínkou o Přelouči a je tak

Přeloučský ROŠT

Zajímavosti z našeho města

w

významným dokladem lidského pohybu
na Přeloučsku v raném středověku.

from Bohemia and Moravia, Czech Republic.
Disertační práce. University of Exeter, 2009, 326 s.

Východočeské muzeum v Pardubicích, Nálezová zpráva, č. j. 5579/70.
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Řečany nad Labem a Labětín kdysi a dnes. Brno:
Pro obec Řečany nad Labem a Labětín vydalo F.R.Z.
agency, s.r.o, 2015, 224 s.

Východočeské muzeum v Pardubicích, Informační text u labětínského monoxylu v přednáškovém sále

ŠTĚPÁNEK, Martin. Nová publikace Řečany nad
Labem a Labění – kdysi a dnes. Přeloučský Rošt,
2016, roč. 26, č. 2, s. 22–23.

Parpedie – Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka, heslo Monoxyl

HRALA, Jiří. MONOXYL Z LABĚTÍNA, Archeologické rozhledy, 1969, roč. 21, s. 813–817, 850.
ROGERS, Jason Samuel. How boats change: explaining morphological variation in European
watercraft, based on an investigation of logboats

Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign. 23,
27, 28, 29, 30 a 34.

Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP
731 697 085, muzeum@ksmp.cz

Fotohádanka
Správná odpověď na zářijovou fotohádanku zněla:
„Na výřezu pohlednice z doby kolem
roku 1925 vidíme objekt někdejší továrny
Železoprůmysl v Tovární ulici. Později zde
sídlil Autoopravárenský závod.“
Jako první odpověděla na tuto fotohádanku paní Gizela Divišová. Moc gratulujeme! Zároveň prosíme výherkyni, aby si

přišla vyzvednout malou věcnou odměnu
do redakce Přeloučského ROŠTU, 3. patro
MěÚ Přelouč.
Do nového vydání jsme zařadili další
díl fotohádanky. Těšíme se na vaše odpovědi. Zasílejte je na adresu: rost@mestoprelouc.cz Velice děkujeme a opět pro prvního výherce připravíme malou věcnou
odměnu.

Klenoty pøeloučské pøírody
VYDRA ŘÍČNÍ

Na Přeloučsku je relativně velké množství vodních toků a vodních ploch. Nejvyznamnějším vodním tokem je samozřejmě
řeka Labe, významnými jsou i jeho levostranné a pravostranné přítoky (Struha, Lipoltická Svodnice, Brložský potok, Sopřečský potok, Opatovický kanál atd.). Vodní
plochy jsou zde různého charakteru, pískovny, rybníky (Sopřešský, Buňkov, Nešas
atd.), odstavená labská ramena. Ve všech
vodách se vyskytují ryby různých druhů
a velikostí, nezpevněné břehy vodních toků a vodních ploch jsou ideálním místem
pro vyhrabání nor. Prostě ideální životní
podmínky pro královnu našich vod, kterou
je vydra říční.
Vydra říční je velká lasicovitá šelma
s dokonale přizpůsobeným tělem pro život
ve vodě. Tělo je protáhlé, štíhlé. Vydra má
krátké končetiny s plovacími blánami
a svalnatým, zužujícím se ocasem. Tělo je
dlouhé 50 až 80 cm, ocas 30 až 50 cm. Vydra váží 5 až 12 kg, samci jsou výrazně
větší. Tělo pokrývá krátká světle až tmavě
hnědá srst s bílou spodinou. Srst je velmi
hustá, protože je to jediná ochrana vydry
před chladem. Na jednom centimetru plochy těla jich roste přes 50 000, takže ce-

10 / 2017

lé tělo je pokryto 80 až 100 tisíci milionů
chlupů. Díky svému tělu je vydra mistrem
plavcem. Plave rychlostí přes 7 km/h, z vo-

dy dokáže vyskočit až do výšky 90 cm. Pod
vodou vydrží bez problémů 1 minutu a dokáže se potopit až do hloubky 15 m. Samozřejmě se pohybuje i po souši. Během
ve skocích dokáže vyvinout rychlost až
15 km/h, délka skoku je mezi 150 až
160 cm a je schopna překonat výšku 1,5 m.
Za den bez problémů ujde 16 km. Při svých
migracích překoná i 2000 m vysoká horská pásma. Její teritorium je 10 až 30 km
vodního toku, záleží na jejich zarybněnosti. Živí se přitom především vodními živočichy, zvláště pak rybami, občas i měkkýši,
obojživelníky, drobnými savci nebo mladý-

mi vodními ptáky. Vydra se páří v různých
částech roku, od února do června. Páření
přitom probíhá ve vodě. Délka březosti je
značně proměnlivá, ale nejčastěji trvá
63 dnů, přičemž občas dochází i k utajené
březosti. V jednom vrhu bývá jedno až čtyři mláďata, která se rodí slepá a téměř neosrstěná. Oči se jim otevírají po 31–34 dnech
života, s matkou zůstávají jeden rok a pohlavní dospělosti dosahují ve druhém až
třetím roce života. V přírodě se mohou dožít i více jak 18 let.
Vydra žije v Evropě, západní, střední,
jižní, východní a jihovýchodní Asii a severozápadní Africe. U nás byla vydra ještě do
konce 20. století velmi vzácným zvířetem.
Důslednou ochranou, zlepšením čistoty vody a vůbec prostředí, zprůchodněním migračních bariér se dnes s vydrou můžeme
potkat u vodník toků a vodních ploch na celém území naší republiky. Přestože je vydra chráněným živočichem, tak největším nepřítelem vydry stále zůstává člověk.
Vydra působí „škody“ v rámci rybničního
a rybářského hospodaření, proto bývá nezákonně lovena. Mnoho vyder zahyne při
překonávání silnic pod koly aut.
Přeloučáci někdy k vodě vyražte na
procházku, při troše štěstí byste tu královnu našich vod mohli spatřit. Vydra je
prostě jedním z mnoha přírodních klenotů Přeloučska. Rybáři jistě budou namítat pravý opak, ale ubylo ryb díky vydře v našich vodách???
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Pøíměstský tábor 2017

Kurz paličkování pro dospělé

Na konci hlavních prázdnin pořádal DDM tradiční příměstský
tábor. V tomto roce poptávka po tomto typu táborů předčila naše
očekávání a museli jsme děti rozdělit do dvou skupin. Některé
akce, návštěva kempu Semín a Kladrub nad Labem, proběhly společně. Po skupinách jsme navštívili Choltice a rozhlednu Barborku,
Obří postele u Zdechovic a rekreační oblast Seník. Díky skvělému
počasí jsme společně se 40-ti dětmi strávili nádherný poznávací
týden okolí Přelouče. Velké poděkování patří externím vedoucím
Radimu Krejčíkovi a Vlaďce Popovičové za pomoc při organizování tábora.

Během jednoho zářijového víkendu nás poctila návštěvou krajkářka paní Iva Vanžurová.
Účastnice kurzu se dozvěděly mnoho zajímavého
tentokrát na téma Krajka
a hedvábí. Kurz paličkování, pod vedením paní Homolové, nabízíme po celý
rok, scházíme se každé úterý od 17.00 v prvním patře
DDM.

Pøipravujeme
Drakijáda 2017
Tradiční podzimní akce pro rodiče s dětmi. Účastníci mohou soutěžit v kategoriích vyrobených a zakoupených draků. Každý soutěžící bude po zásluze sladce odměněn.
Přesný termín akce pod parkem v Přelouči upřesníme na plakátovacích plochách a stránkách DDM.

Poděkování
Počínaje měsícem říjen začíná činnost zájmových kroužků
a kurzů DDM Přelouč. Všem přihlášeným do zájmových útvarů děkujeme za důvěru a zároveň přejeme všem účastníkům kurzů, i obětavým lektorům, pohodový školní rok 2017–2018.

Ohlédnutí za táborem
Prvních čtrnáct dní prázdnin prožili přeloučští skauti opět v překrásném prostředí
Rychlebských hor, na Hraničkách. Rozlehlá
louka tu zbyla po zaniklé obci, kterou její
němečtí obyvatelé byli v letech 1945–46
nuceni vysídlit. V letech 1959–60 provedla
Československá lidová armáda demolici téměř všech budov bývalé obce. Přesto, ale
i možná díky tomu, má dnes místo úžasný
genius loci. Rychlebské hory volně přecházejí v hluboké lesy polského „krajinného“
parku – Śnieżnicki Park Krajobrazowy – je
to pravé místo ke skautské výchově. Rozlehlé louky, hluboké lesy, čerstvý vzduch, relativně poslední divočina u nás. Okolní příroda nás přijala a stali jsme se na čas její
součástí. Nemá asi mnoho smyslu se zde
rozepisovat o konkrétním programu tábora, ale rád zkusím popsat jeho smysl a velký význam. Mladí skauti a mladé skautky
se na čas odpojí od rodičů, žijí v krásné přírodě, vnímají ji a učí se příkladem od jiných
autorit a vzorů. Učí se samostatnosti, odpo-
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vědnosti, pracují rukama a tím trénují manuální zručnost, která se nezapomene a bude se hodit už navždy. Hlavně ale žijí v přátelské komunitě ostatních, v organizaci,
která se svobodně a vědomě hlásí k hledání těch nejvyšších ctností a ideálů. A to
vše, bez již všudypřítomného digitálního pokrytí, které je dobrým sluhou, ale zlým pánem.

opravdu povedl. Kdybych měl mluvit jen za
sebe, tak bych to vynásobil ještě tak třikrát.
Jsem velmi vděčný, že i já, který jsem během roku téměř neaktivní, se mohu táboření stále účastnit a jsem vítán.
Dává mi to moc. Děkuji.
A děkuji všem ostatním, neboť kdyby
jediný chyběl, nebylo by to ono. Díky!
Jan Priessnitz

Společně proti leukémii

Během posledních několika let skautů stále přibývá. Snad i proto, že rodiče si uvědomují, jak důležité je mít k přírodě pozitivní
vztah, vracet se do ní a chránit ji. Podle ohlasů dětí i vedoucích bych řekl, že se tábor

O víkendu 15.–17. 9. probíhala celorepubliková sbírka Společně proti leukémii
a zapojilo se do ní i naše skautské středisko. Na benzinové stanici Pap Oil v Přelouči starší skauti umývali za dobrovolný příspěvek čelní skla tankujícím automobilům.
Během pátku a soboty se celkem vybralo
5 715 Kč. Velmi děkujeme všem, kteří se
zastavili a nechali si od nás čelní sklo umýt.
Tato sbírka pomáhá již od roku 1998. Za tuto dobu se celkem nasbíralo 8 506 020 Kč.
Iva Mrvíková
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Poznávací pobyt na Ukrajině
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.
V týdnu od 19. srpna do 27. srpna jsme
byli na pozvání hasičů z Ukrajiny na výměnném poznávacím pobytu v zakarpatské oblasti. Nabídnuto nám bylo 10 míst
pro děti a 4 místa pro vedoucí. Na pobyt
odjelo 10 dětí (5 dívek a 5 chlapců) ve věku 9–15 let. Doprava byla zajištěna vlakem (Přelouč – Košice) a autobusem (Košice – Užhorod). Ubytování bylo zajištěno
v obci Dolní Vorota v ubytovacím komplexu Arnika.

• návštěva medvědů v národním parku;
• Koločava – velká podhorská obec proslavená Nikolajem Šuhajem loupežníkem,
kde jsme navštívili četnickou stanici, která je v současné době využívána jako restaurace, navštěvovaná českými turisty;
• Bungr (Verchnja Hrabivnycja) – je jeden
z bungrů linie Arpad, nejmocnější obranné linie vytvořené maďarskými jednotkami ve východních Karpatech. Stavba
pochází z října 1939–1944;

kému kraji za finanční podporu a městu
Přelouč za upomínkové dárečky.
O tom jak si to děti užily, se můžete přesvědčit v následujících větách, které psaly samy děti.
Moc jsme si to tam užili a líbilo se
nám tam. Našli jsme si nové kamarády,
byli tam na nás moc hodní. Moc se nám
líbilo v termálech, ale i ostatní výlety nás
bavily. Jsme rádi, že jsme se mohli podívat na hasičárny, co tam mají . V Užhorodě nás zaujalo mnoho věcí a moc jsme
se bavili a zmrzlina nám chutnala! Jízda
hasičským autem byla taky skvělá a srandovní, nový zážitek v našem životě. Naštěstí nepršelo, takže jsme nemuseli být
zavřeni na ubytovně, další plus. Výlet za
medvídky byl záživný, stálo to za to a u jezera bylo také překrásně. Mezi nejlepší
zážitky patřil ten hasičský autobus, kterým jsme jezdili, a fotbal, který jsme hráli
ČECHY vs. UKRAJINA. Jsme moc rádi, že
jsme se mohli podívat na Ukrajinu a moc
děkujeme vedoucím, že na nás byli tak
hodní.
Nikola a Matěj Březinovi
(14 a 11 let)

Na Ukrajinu jsme dorazili v neděli brzo
ráno a bylo nám umožněno přespat v penzionu přímo v Užhorodě. Pak následovala prohlídka města, skanzenu a centrální
hasičské stanice. Odpoledne nás hasičský
autobus převezl do Dolní Voroty. V komplexu byly ubytované děti z Ukrajiny, a tak
jsme se těšili na nová přátelství. Děti si
pro nás připravily krásné přivítání, zazpívaly nám a zarecitovaly o své zemi. My jsme
se nenechali dlouho přemlouvat a zazpívali a trochu i zatancovali na písničku Hasičská od Míši Růžičkové. Pak pokračovalo kamarádství na společné „diskotéce“.
Naučili jsme ukrajinské děti hrát naše oblíbené míčové i jiné hry, volný čas jsme trávili společnou zábavou.
Zajímavé pro nás bylo stolování a jídlo, které nám vařili. Vše jsme ochutnali, ale
těšili jsme se na jídlo od maminek ☺.
Za celý týden jsme navštívili mnoho
zajímavých míst.
• Siněvirské jezero (989 m) – nazývané také Morské oko nebo Perla Zakarpatí –
je svou rozlohou přes 5 ha a hloubkou
20 metrů největším jezerem v oblasti;
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• Hrad Palanok v Mukačevu, který sehrál
důležitou roli v protihabsburských povstáních (17.–18. století) v přilehlém regionu;
• Kosino Thermal Complex – termální lázně;
• pramen nedaleké řeky;
• výlet na horský vrch hasičským vozidlem;
• čtyři hasičské stanice.
V průběhu pobytu měly děti možnost
podívat se po místních obchodech, projít si
tržnici i ochutnat místní limonády, zmrzlinu či párek v rohlíku.
Poslední den dopoledne jsme se přesunuli zpět do Užhorodu. Zavítali jsme do
obchodního centra, kde jsme dokoupili dárečky, jídlo a pití na zpáteční cestu. Odpoledne jsme strávili v zábavném centru pro
děti „DJIN“.
Celý týden nám přinesl mnoho zajímavých setkání a zkušeností. Jsme rádi, že
jsme se mohli zúčastnit a vše prožít.
Velké poděkování patří hlavně starostovi hasičského sboru v Přelouči Martinovi Macháčkovi a jeho manželce Lucii
Macháčkové za zprostředkování a velké
zařizování tohoto pobytu. Dále Pardubic-

Na Ukrajině se mi nejvíce líbila přírodní část, například přírodní rezervace
pro medvědy, termální prameny a volně
se pohybující krávy po hlavní silnici. Musím uznat, že hygiena byla zde na jiné
úrovni než u nás. Nejdobrodružnější byla
cesta po ukrajinských silnicích. Navštívili
jsme spoustu zajímavých míst jako BUNKR
z 2. Světové války, hrad v Mukačevu, památník obětem (hasičům) vystaveným radioaktivnímu záření, spoustu hasičských
stanic, termální lázně, pramen řeky a zábavní park. Vybavení většiny hasičských
stanic bylo velice zaostalé oproti našemu.
Líbila se mi vstřícnost místních hasičů, kteří nám vše trpělivě vysvětlili a ukázali. Kultura je zde jiná… ,,Jiný kraj, jiný mrav.‘‘ Je
to velice věřící země. V každém městě byly minimálně dva honosné kostely. Myslím
si, že se náš kolektiv více sjednotil. Poznali jsme spoustu nových přátel a doufám, že
se zase brzy uvidíme. Děkuji za možnost
být členem této výpravy.
Andrea Macháčková (15 let)
Líbilo se mi tam naše ubytování, poste le byly pohodlné, strava byla dietní,
ale ukrajinská a nejvíce mi chutnal jejich
chléb s máslem. Všechny výlety byly su-
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per a nejvíce se mi líbily – hrad, bunkr
s netopýrem, zakarpatské oko – Siněvir,
medvědi s mládětem. Překvapilo mě, že po
ulicích běhalo hodně psů na volno. Každé ráno nám pod okny kokrhal kohout
a potom začaly chodit na volno krávy se
zvonky na krku. Poslední den se mi líbil zábavný hrad pro děti a cesta domů vlakem.
Našla jsem si hodně kamarádů z Ukrajiny a poznala trochu z jejich kultury.
Terezka Macháčková (10 let)
Pobyt na Ukrajině se mi moc líbil.
Zajímavé bylo jak hasiči pracovali v jiných podmínkách než u nás, nejvíce se mi
asi líbilo v Aquaparku s termálními prameny a hustou pěnou. Ale i ostatní výlety
např. (za medvědy, horské jezero Siněvir
s rybičkami, výlet na nejvyšší horu, Koločava s četnickou stanicí, zábavný hrad,
návštěva bunkru atd.). A hráli jsme tam
i super hry. Strava byla jiná než u nás, ale
dalo se to jíst. Byl jsem tam se svými do-

brými kamarády a našel jsem si i spoustu nových kamarádů z Ukrajiny. S některými jsem ve spojení přes facebook. Děkuji všem kteří mi umožnili zúčastnit se
týdenního pobytu na Ukrajině. Bylo to
super!
Vojtěch Bareš (13 let)
Výlet na Ukrajinu byl super. Setkání
s dětmi z Ukrajiny super výlety a povídání
o historii o Podkarpatské Rusi. Krásná příroda. Na tento výlet budu rád vzpomínat.
Aleš Vokál (14 let)
Na Ukrajině se mi moc líbilo, až na
stravu, na kterou nejsem zvyklý. Výlety
i koupání v lázních bylo krásné a ubytování bylo také dobré. Domů se mi nechtělo, vrátil bych se zpět. Chtěl bych poděkovat vedoucím za možnost podívat
se do jiného státu.
Tomáš Tesař (12 let)
Měli jsme svůj vlastní Rallye buss, který nás vozil celý týden na zajímavé výlety.

HASIČSKÉ LETNÍ SOUSTŘEDÌNÍ
Již po páté se letos mladí hasiči z přeloučského sboru vydali na oblíbené místo
v obci Zderaz, kde opět proběhlo týdenní hasičské soustředění, a to v termínu
29. 7. – 5. 8. 2017. Letošní téma – přežití na Hasičském ostrově si nenechalo ujít
celkem 31 děti (ve věku 5–16 let) a 17 členů sboru ČHJ – HS Přelouč.

si družina namalovala svou vlajku a vymyslela speciální pokřik. Mohli jsme zde
tedy vidět družstvo Červených škorpionů,
Zelených příšerek, Láváků, Ztroskotanců,
Emojáků, Růžnanasů, Kokosáků a také
družstvo Černé palmy složené pouze z řad
vedoucích, kteří také soupeřili ve všech
hrách a disciplínách. Dle celkového umís-

Mladí hasiči byli rozděleni do celkem
sedmi skupinek, z nichž každá obsadila
svůj malý pomyslný ostrov, který sloužil
pro jejich soutěžní kmen. Pro každý ostrov

tění v připravených soutěžích získávaly
děti body, za které mohly vybavovat svůj
ostrov všemi potřebnými věcmi. Každý večer byla uspořádána tzv. hasičská ,,kme-
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Skoro celý týden před námi jezdilo i doprovodné vozidlo. Druhý den nás čekalo přivítání ukrajinských dětí. Nakonec jsme všichni hráli společně různé seznamovací hry.
Další den nás čekala návštěva místní hasičárny. Máme na památku fotky na hasičském voze. Někteří z nás si vyzkoušeli
i hasičské oblečení a nehořlavé kombinézy. Každé ráno nás budil kokrhající kohout a z okna jsme viděli volně pobíhající
krávy. Velmi mě zaujala návštěva vojenských bunkrů. Navštívili jsme i místní termální koupaliště, kde jsme si užili spoustu
legrace v pěně. Nádherný zážitek jsme měli i v rezervaci, kde jsme viděli volně žijící
medvědy. Celkově se mi pobyt na Ukrajině velmi líbil. Rád bych se tam znovu podíval a setkal se s ukrajinskými kamarády.
Kuba Vojtěch (13 let)
Na stránkách našeho sboru
si můžete prohlédnout více fotografií:
https://www.chj-prelouc.cz/.

nová“ rada, na které všechny týmy tajně
hlasovaly o ,,vyřazení“ jedné skupiny. Zvolená skupina však neodjížděla domů z hasičského ostrova, ale měla celý následující
den službu. Ta spočívala například v zajištění rozcvičky, v přípravě jídelny před
každým jídlem, nebo v secvičení hasičského večerníčku pro ostatní malé i velké
hasiče. Všechny družiny však také denně
zápolily o imunitu, díky které byly na hasičských radách v bezpečí, neboť ostatní
družstva pro ně nemohla ten večer hlasovat.
K soustředění ovšem nenáleží jen hry,
a proto se mladí hasiči pečlivě věnovali
požární prevenci, první pomoci a tréninku jednotlivých disciplín požárního sportu, které jsou pro nadcházející sezónu důležité.
Volné chvíle byly vyplněny například
oblíbenými diskotékami pod širým nebem,
opékáním buřtíků, vodní bitvou nebo koupáním v hotelovém koupališti či bazénu.
Jako již v minulých letech, tak i letos byl
poslední večer připraven velkolepý ohňostroj, který sklidil velký úspěch nejen u hasičů, ale i u ostatních hostů hotelu a tamějších obyvatel.
Celkově se soustředění opět skvěle
vydařilo a všichni účastníci si ho velmi
užili. Již nyní se všichni těší na další nadcházející sportovní a zábavné zážitky, které je v rámci hasičského kroužku čekají.
Jednou z nich je jistě týdenní pobyt na
Ukrajině, kterého se mladí hasiči a vedoucí z hasičského kroužku zúčastní v samém závěru letních prázdnin.
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DOSAVADNÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI
+ PROGRAM NA ŘÍJEN
A – TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)

PROGRAM NA ŘÍJEN

neděle 10. 9.
HbK KARVINÁ – HC JESTŘÁBI
8 : 5 (2:3, 2:0, 4:2)
Sestava: P. Brykner (31. T. Dvořáček) – L. Hutla, Z. Čapek, M. Šmíd,
R. Stoklasa, P. Doležal, D. Kazimír – L. Moravec, Z. Hejhal,
P. Svoboda, T. Vorba, M. Kazimír, L. Vlk, O. Kade, J. Horák,
R. Raška
Branky: Čapek, Moravec, Horák, Vorba, Raška

sobota 7.10.13:00SK Hokejbal Žamberk
HC Jestřábi Přelouč B
sobota 14.10.14:001. HBC Svitavy
HC Jestřábi Přelouč B
HBC JTEKT Svítkov
sobota 21.10.13:00
HC Jestřábi Přelouč B
Stars Pce B
HBC Autosklo–H.A.K.
neděle 29.10.11:00HC Jestřábi Přelouč B
Pardubice B
TJ Lokomotiva
sobota 4.11.13:00
HC Jestřábi Přelouč B
Česká Třebová

sobota 17. 9.
HBK BULLDOGS BRNO – HC JESTŘÁBI 2 : 4 (0:0, 2:0, 0:2)
Sestava: P. Smekal – L. Hutla, Z. Čapek, M. Šmíd, R. Stoklasa,
P. Doležal, P. Michetschläger – L. Moravec, Z. Hejhal,
P. Svoboda, T. Vorba, F. Mucha, D. Štefanský, J. Příhoda,
J. Horák, R. Raška, O. Kade
Branky: Příhoda 2x, Moravec, Hejhal

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA – VÝCHOD)
sobota 16. 9.
HC JESTŘÁBI – HBC HRADEC KRÁL. 1988 1 : 7 (0:1, 1:6, 0:0)
Branka: Lauryn
PROGRAM NA ŘÍJEN

PROGRAM NA ŘÍJEN
sobota
neděle

7.10.14:00SK Jihlava
8.10.14:00HBC Prachatice
HBC JTEKT Svítkov
neděle 15.10.14:00
HC Jestřábi Přelouč
Stars Pardubice
neděle 22.10.14:00HC Jestřábi Přelouč
sobota 28.10.17:00HC Jestřábi Přelouč
neděle 29.10.14:00HC Jestřábi Přelouč
neděle
5.11.15:00TJ Snack Dobřany

HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč

HBC Tygři Mladá Boleslav
SHC Opava
HbK Karviná
HC Jestřábi Přelouč

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

HBC JTEKT Svítkov
HC Jestřábi Přelouč
Stars Pardubice
14.10.15:00HC Jestřábi Přelouč
21.10.9:30HBC Hradec Král. 1988
28.10.10:00SK Hokejbal Letohrad
HBC Autosklo–H.A.K.
4.11.8:30
HC Jestřábi Přelouč
Pardubice
7.10.9:30

Ježci Heřmanův Městec
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč

B – TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)
sobota 9. 9.
HBC RANGERS OPOČNO – HC JESTŘÁBI B 11 : 5 (3:0, 3:1, 5:4)
Branky: Hudec 3x, Kade 2x
sobota 16. 9.
HC JESTŘÁBI B – HBC HRADEC KR. 1988 B 5 : 2 (3:1, 1:1, 1:0)
Branky: L.Vlk 2x, Kade, Kopa, Kalousek
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Florbalový A-tým Orla Pøelouč
hlásí historicky nejlepší pohárový výsledek
Muži florbalového oddílu Orel Přelouč ukončili své působení v Poháru České Pojišťovny ve 3. kole, čímž vyrovnali svoje dosud nejlepší vystoupení v této soutěži. Jen škoda, že nezvládli
ještě jeden krůček, protože v následující fázi turnaje by na ně
čekal velmi kvalitní soupeř, pražští BLACK ANGELS, kteří hrají 1. ligu (druhá nejvyšší soutěž) a jsou proto nasazeni až do
4. kola. I přesto se Orel v tomto ročníku rozhodně neztratil, i když
v jeho hře najdeme pořád určité rezervy, hlavně směrem dopředu. Pojďme si tedy projít jejich letošní pohárové účinkování od
samého začátku.

Přelouč, jakožto divizní celek, mohla být přímo nasazena do
2. kola, ale tuto možnost nevyužila, aby před startem ligy odehrála co nejvíce zápasů. Proto naskočila do Poháru během posledního prázdninového víkendu už v prvním kole, které se hraje skupinově. V něm se Orel objevil ve společnosti svého bývalého
divizního rivala z Náchoda, jenž loni postoupil do Národní ligy,
domácí Rtyně v Podkrkonoší, se kterou se taktéž zná z divize
a skupinu doplňovali ještě FBK Jičín (hraje o ligu níže než Přelouč) a pražský klub FC Bučis Team, který koučoval bývalý extraligový trenér Jan Zahálka. Z této skupiny měly postup do další fáze turnaje zajištěny první tři celky. Největším favoritem byl
jednoznačně Náchod, který také tyto předzápasové prognózy
bezezbytku naplnil, když skupinu vyhrál bez jediné ztráty bodů. Přeloučští florbalisté na něj narazili hned v prvním zápase,
a i když ho jejich obrana nepouštěla do příliš šancí, přeci jen odcházeli s porážkou 4:0. Další utkání proti Bučis Teamu už tak
defenzivně zvládnuté nebylo. Orel se nemohl vyrovnat s agresivním napadáním soupeře a výsledkem bylo skóre 4:11. Druhý den musela Přelouč už nutně bodovat, aby mohla živit své
šance na postup. A to se také povedlo. Po zlepšeném výkonu si
poradila s Jičínem 8:5 a před posledním zápasem ve skupině
s domácí Rtyní tak byly karty rozdány následovně. Jelikož náš
příští soupeř vyfasoval od Náchoda desítku, měl horší skóre,
a tudíž s ním v následujícím utkání stačilo i remizovat a postup
by v rukou třímal Orel, právě na úkor domácích. A to se také nakonec vyplnilo. V přímém souboji o postup byl k vidění více boj
než branky, ale kýžený postup byl po výsledku 2:2 na světě. „Los
prvního kola byl nemilosrdný. Od začátku turnaje tak bylo pravděpodobné, že o třetím postupujícím rozhodne poslední utkání ve skupině,“ poznamenal trenér Bulíček.
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Ve 2. kole už se hraje podle pavouku, K.O. systémem na jeden zápas. Z něj na Orel vyšel nasazený celek TJ Kobylisy, postoupivší po minulé sezoně do Národní ligy. Čekal se proto velmi obtížný zápas, ve kterém Přelouč nastupovala na domácí
palubovce, jelikož hraje nižší soutěž než soupeř. Ale jaké překvapení bylo, když pražský klub nijak nevyčníval, ba dokonce
byl většinu utkání horším týmem. Svojí kvalitou určitě nepřevyšoval některé mančafty z naší divizní soutěže. I tak se sice jednalo o těžké utkání, hrané ve vysokém tempu, ale vzhledem
k papírovým předpokladům se čekalo, že bude ještě o něco náročnější. Orel si tak po vítězství 4:2 vcelku nečekaně, ale zato
zaslouženě, dokráčel k postupu do 3. kola. „Trpělivá hra, místy
až dokonale pracující obrana, srdnatá bojovnost v útoku a nevídaná chuť bojovat za kamarády, bojovat jako tým, přivedly kýžené ovoce v podobě vítězství a postupu do třetího kola,“ neskrýval spokojenost Bulíček.
V něm na něho čekal divizní SK Florbal Benešov, který si
v předchozím kole poradil s HAGA Pardubice jednoznačně 14:5.
Přeloučští florbalisté mohli opět počítat s podporou domácích
fanoušků, ale tentokrát už byl soupeř výrazně lepší. Orel jen
těžko hledal cestu k hostující brance a sám se nevyvaroval několika zbytečných chyb v obraně. Výsledkem toho bylo vyřazení po porážce 5:2. Čtvrté kolo tak pro Přelouč zůstalo dál zakleté, ale alespoň vyrovnání dosud nejlepšího výsledku v Poháru
je určitě dobré povzbuzení pro start do ligové soutěže, jenž je
naplánován už na 23. září. Do té doby musí Orel ještě zapracovat na zlepšení útočné činnosti, ale na dalších aspektech hry se
dá určitě stavět.
Na závěr pak upozorňujeme zejména děti a jejich rodiče, že
již celé září probíhají bezplatné náborové tréninky pro nové Orly
a Orlice v Městské sportovní hale v ulici Za Fontánou, na které
stačí přijít dle následujícího rozpisu vždy v úterý a čtvrtek:
přípravky (ročník narození 2009 a mladší):
elévové a elévky (2007–2008):
mladší žáci a žákyně (2005–2006):
starší žáci a žákyně (2003–2004):
dorost (2001–2002):
juniorka (1999–2000):

17.00–18.30 hod.
16.00–17.30 hod.
16.00–17.30 hod.
17.30–19.00 hod.
17.30–19.00 hod.
17.30–19.00 hod.

Vlastní florbalová hůl není nezbytností, vybavení včetně brankářské výstroje můžeme zapůjčit. Pro více informací pište na
e-mail kumstyr@atlas.cz nebo volejte na číslo 732 610 593.
Tabulka 1. kola
# Družstvo

Z V R P BV BO BR B

1.
2.
3.
4.
5.

4
4
4
4
4

Florbal Náchod
FC Bučis Team
Orel Přelouč
Orel Rtyně v Podkrkonoší
FBK Jičín

2. kolo
Orel Přelouč – TJ Kobylisy

4
3
1
1
0

0
0
1
1
0

0
1
2
2
4

29
27
14
13
14

5
13
22
26
31

24
14
-8
-13
-17

12
9
4
4
0

4:2 (1:0,1:0, 2:2)
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Branky (asistence) domácích: 11. Jezdinský (Knížek), 25. R. Křinka (Samek), 52. Jezdinský, 60. Samek.
3. kolo
Orel Přelouč – SK Florbal Benešov
2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Branky (asistence) domácích: 9. R. Křinka (Mareš), 57. R. Křinka.
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Orel Přelouč v Poháru nastupoval v této sestavě: Albrecht, Tyller – Verunáč, Janata, Mareš, Bulis, M. Křinka, Jezdinský, Kurka,
R. Křinka, Samek, Kot, Knížek, Maček.
Nenastoupili: Pleskot (zranění), Pozler (dovolená).
Autor: Michal Pleskot

Pod basketbalovými koši v sezoně 2017–2018
V letošní sezoně bude reprezentovat město Přelouč šest družstev, z toho jsou tři mládežnická. Zápasy se odehrají o víkendech
ve sportovní hale, minižáci hrají v sokolovně. Rozpis zápasů najdete na www.basketprelouc.unas.cz nebo na vývěsce pod Záložnou.
Muži A – 2. Liga
Muži B – Východočeská liga
Ženy – Východočeská liga
Kadeti U 17 – nadregionální soutěž – skupina C
Kadetky U 17 – nadregionální soutěž – skupina B
Mladší minižáci U 12 – Východočeský přebor – skupina
D. Rambousková

Pøátelské utkání s Chrudimí
V pátek 15. září zavítali k přípravnému zápasu do přeloučské haly hráči Chrudimi.
BK Přelouč – Sokol Darren Chrudim

65:71 (34:34)

Body:

Bulušek 14 (2/2, 2x3), Tondr 13 (5/1, 2x3), Zikmunda 12
(1/1, 1x3), Sojka 8 (2/2), Blažek 6 (2/1, 1x3), P. Richtr 5
(2/1), V. Richtr 4, Konvalina 3 (2/1), Ždánský
Fauly: 16 – 16
TH: 16/9 – 9/6
Trojky: 6 – 6
K prvnímu střetnutí letošní sezóny bohužel nenastoupili
přeloučští hráči v kompletní sestavě. Díky zdravotním potížím
nemohl nastoupit Truneček, na dovolené jsou ještě Pacák a Dašek a pracovní povinnosti nedovolily nastoupit Šindelářovi.
Naopak potěšila účast třech nových posil, V. Richtra, Tondra
a Ždánského.
Průběh celého zápasu byl velmi vyrovnaný, což dokazuje
i závěrečný výsledek. Mírně navrch měli neustále hosté, domácí museli téměř pořád dotahovat. Rozhodující byl nakonec úsek
mezi 25. až 28. minutou, kdy si chrudimští šňůrou jedenácti bodů v řadě vytvořili rozhodující náskok. Na rozdíl jednoho bodu
ještě snížili domácí borci tři minuty před koncem, ale koncovku
zvládl lépe soupeř.

Benešovická Amazonka – turnaj v nohejbalu
Dne 19. 8. 2017 se v Benešovicích uskutečnil již VIII ročník
nohejbalového turnaje smíšených dvojic Benešovická Amazonka. Turnaj byl pořádaný pod patronací nohejbalového oddílu
Orel Přelouč. Tentokrát se zúčastnilo devět týmů. Přivítali jsme
čtyři nové páry, které se zúčastnili turnaje poprvé.
Počasí moc nepřálo, bylo chladno a přesto všichni soutěžící setrvali a hráli až dokonce. Poděkování patří i panu Minaříkovi, který nám pomáhal s úpravou hřiště, aby se hráčům dobře
hrálo a manželům Musilovým za výbornou obsluhu ve stánku
s občerstvením.
I tentokrát přijeli fanoušci povzbudit své favority a díky nim
byla na hřišti i mimo něj příjemná atmosféra. Zápasy o nejvyšší
příčky jsou rok od roku náročnější, protože úroveň zúčastněných
hráčů se pravidelným tréninkem, který probíhá i v zimním období a to v sále Orlovny, neustále zvyšuje.
První místo, a tedy i putovní pohár, si vybojovali Míša Krejcarová z Pardubic a Tomáš Matys z Jičína. Na druhém místě skončili loňští vítězové Karolína Nováková a Dan Dvořák z Pardubic. Na třetím místě se umístili Kristýna Bednářová z Přelouče
a David Kovář z Pardubic.
Všichni účastníci turnaje byli odměněni věcnými cenami.
Turnaj se opět vydařil, fanoušci a hráči byli spokojeni a tak se
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všichni těšíme na IX. ročník Amazonky, který se bude konat znovu za rok koncem srpna.
Ředitelka turnaje
Marcela Svobodová
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T. G. MASARYK A NÁŠ KRAJ – 1. DÍL
Nejen kulatá výročí jsou pěkná na pohled. Letos na podzim uplyne nekulatých, ale pěkných 111 let od okamžiku, kdy
Přelouč poprvé navštívil Tomáš Garrigue Masaryk.
Vcházíme-li do budovy Záložny, můžeme si po levé straně povšimnout do mramoru vytesaných slov, která připomínají tuto událost: „Ve dvoraně této budovy dne 25. listopadu 1906 přednášel o významu K. Havlíčka Borovského
univ. prof. dr. T. G. Masaryk … Budoucnost splní každému čest,
která mu náleží ...“ Deska nahlíží na tuto událost retrospektivně, s odstupem více než čtvrt století. V době, kdy vznikla, roku 1932, byl Masaryk většinou národa uznávanou, ba dokonce uctívanou osobností, Prezidentem Osvoboditelem.
Jak byl však Masaryk vnímán v Přelouči roku 1906? Jak
byl v Přelouči přijat? A co bylo vlastně obsahem jeho přednášky o Havlíčkovi? I když autentických zpráv mnoho není, pokusíme se, třeba i za pomoci širších souvislostí, na tyto otázky
odpovědět.

TGM na počátku 20. století
Šestapadesátiletý univerzitní profesor a politik Tomáš Garrigue Masaryk, představitel strany pokrokové, byl v této době
již známou osobností. Upozornil na sebe nejen jako intelektuál, který dokáže jít proti proudu obecného mínění (posouzení pravosti Rukopisů, hilsneriáda), ale i jako politik usilující
o pronikavou modernizaci a demokratizaci české společnosti. Byl znám jako bojovník za všeobecné volební právo, ženskou emancipaci, osmihodinovou pracovní dobu, vymezoval
se proti klerikalismu. V případě těchto témat vystupoval naopak ve shodě s významnou částí českého národa.
Když se v Hovorech s TGM Karel Čapek ptal na desetiletí
1900–1910, Masaryk mu odpověděl: „Říkáte, co bylo mezi mou
padesátkou a šedesátkou... Nu, celkem nic... aspoň já měl spíš
pokoj; ty zlé patálie byly za mnou. Byla kampaň pro osmihodinovou pracovní dobu, byla agitace pro obecné hlasovací
právo...“ A hned v dalších větách zaznívá – měl jsem přednášky. Na univerzitě i na veřejnosti, řečnilo se i na schůzích.
Svá řečnická vystoupení přitom Masaryk hodnotil poměrně
kriticky: „Snad je to slabost, ale mám ostych před lidmi. Nerad mluvím; kdykoliv jsem měl přednášet a řečnit na schůzi
nebo i ve škole, vždycky jsem měl trému; a přece, co jsem se
nařečnil!“ Zároveň však víme, že posluchárny, v nichž přednášel Masaryk, praskaly ve švech. Známým faktem je také to,
že roku 1902 Masaryk přednášel v USA. Trému patrně dokázal, jak uvidíme i níže, mistrně překonat.

Tu se zájem T. G. Masaryka ještě více protnul se zájmem
obecným. I on Havlíčka ctil, spatřoval v něm svého přímého
předchůdce (v pomyslné řadě Hus – Komenský – Dobrovský –
Kollár – Šafařík - Palacký – Havlíček). Stručné a výstižné hodnocení Havlíčka nacházíme v České otázce (1896): „Nemáme skvělejšího jména ve svém novověkém vývoji...“ Ostatně
v téže době věnoval Masaryk Havlíčkovi ucelenou monografii. S odstupem popisoval Masaryk svou zkušenost s Havlíčkem takto: „Zvláštní zkušenost jsem tenkrát měl s Havlíčkem:
nalézal jsem pořád, že v něm už je napsáno skoro všechno,
co jsem politicky chtěl říci.“ (Hovory s TGM)

Masarykova pøednášková akce
Na rok výročí Havlíčkova úmrtí připravil Masaryk přednáškové turné. Čas o ní 15. 8. roku 1906 referoval: Profesor Masaryk je „úplně zaneprázdněn přednáškovou akcí o Havlíčkovi, kterou koná s neobyčejným nadšením a s vlastní jemu
opravdovostí po městech na obou stranách česko-moravského pomezí...“ Přednášky byly přitom pojaty typicky masarykovsky – nejednalo se o povrchní glorifikaci národního hrdiny
nebo jen sentimentální vzpomínku. Byly především důkazem
toho, že i na počátku 20. století je Havlíček inspirativní osobností.

Výročí Havlíčkovy smrti
Roku 1906 bylo připomínáno 50. výročí smrti Karla Havlíčka Borovského. Tento žurnalista, politik a literát, pobývající tři
a půl roku v internaci v Brixenu, zemřel 29. 7. roku 1856 v pouhých 34 letech na tuberkulózu. Pro českou společnost se stal
novodobým mučedníkem, jehož tvář se v mnohých českých
domácnostech skvěla hned vedle Jana Husa. I Občanská
beseda v Přelouči, pořadatelka Masarykovy přednášky, ve výročním roce 1906 objednala lept Karla Havlíčka Borovského
(vedle portrétů J. K. Tyla a J. Vrchlického).
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Deska v budově Záložny připomíná dodnes
Masarykovu přednášku roku 1906
Periodika Čas, Jiskra či Osvěta lidu nám zachovala zprávy
o některých konkrétních přednáškách (Tábor, Pardubice, Havlíč-
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kova Borová, Žďár nad Sázavou – zde ovšem o Janu Husovi,
Skuteč, Chotěboř). Dozvídáme se tak o pořadatelích a účastnících přednášek. Nejčastěji je zmiňována pokroková inteligence a sociálně demokratické dělnictvo. Na přednášky
přicházeli i venkované ze širokého okolí. Ve Skutči byla zdůrazněna výrazná účast žen a mládeže. Opěvován je působivý řečnický styl i obsah přednášky. Masaryk hovořil klidně,
věcně, lapidárně a bez většího užití řečnických figur, přesto
přesvědčivě. Přesvědčivost byla jistě výsledkem hloubky myšlenek, železné logiky, ale i některých pasáží pronesených s nezvyklým pohnutím. V Borové bylo konstatováno – Masaryk má
Havlíčka v krvi.
Proběhly přednášky opravdu tak hladce a za tak jednoznačného nadšení? Z periodik Masarykovi nakloněných se
o tomto tématu dozvíme jen výjimečně. Např. ve Skutči se
přednášky neúčastnila skutečská honorace. Náznak nejednoznačného přijetí Masaryka máme z Pardubic. Když roku 1922,
už jako prezident ČSR, navštívil potřetí v životě toto město, řečnící předseda okresní správní komise J. Urban se mu ve své
řeči omlouval za „neblahou vzpomínku“ na Pardubice a požádal ho, aby ji „v knize svého života přeškrtl“. Masaryk odpověděl, že si do knihy svého života „ničeho nezapsal“. Podrobnosti neznáme. Šlo o nějaký incident na předválečných
přednáškách? (Ty byly dvě, jedna r. 1904 a druhá právě roku 1906.)
Hlavní dopad přednášek o Havlíčkovi se patrně skrývá
v těchto slovech o přednášce v Táboře: „Ti, kteří prof. Masaryka znali jen z projevů tisku jemu nepřátelského, byli nadmíru překvapeni. Viděli, jak se jim nestoudně lhalo.“ Masaryk
zničil „celou tu plevel předsudků jedním rázem“.

A co Pøelouč?
Organizátorkou přeloučské přednášky se stala Občanská
beseda, organizace prožívající na počátku 20. století rozkvět.
Jednatelská zpráva z jara roku 1906 nadneseně konstatuje:
„Občanská beseda jest jediné středisko občanstva, kde členové navzájem se stýkají a poznávají, a jest potřebí jen více lásky ku spolku, který jest spolkem toho druhu jediným.
Procházíme-li jednatelské zprávy z dob minulých, přicházíme
v každé zprávě na stesk dotyčného funkcionáře, že žehrá na
neurovnané poměry, těžké doby společenského života atd.
atd. Jest vždy lépe pohlížeti na vše ze stanoviska optimistického a tu musíme přiznati, že dnes stojíme před novými, lepšími cíli, a nový výbor bude na těchto základech kráčeti pěkné budoucnosti vstříc a volám této nové činnosti bratrské
Nazdar!“ (Pomyslné Nazdar! pronáší jednatel Rudolf Čáp.)
Předsedou Občanské besedy byl JUDr. Václav Vanča, místopředsedou Josef Slavík. Výše zmíněná jednatelská zpráva
uvádí významný nárůst členské základny z 59 na 82 členů,
další občané vstupují i v dalším průběhu roku 1906. Občanská beseda byla v Přelouči důležitým kulturním činitelem. Pořádala divadelní produkce (např. Kneissl – Papageno, Božena
Viková-Kunětická – Cop, Svatopluk Čech – Medvěd námluvčím), hudební vystoupení (roku 1906 virtuosů Karla Moora
a Františka Ondříčka) či věnečky. Beseda odebírala na jaře
roku 1906 osm periodik, která byla nejprve předložena členům v záloženské restauraci a poté byla dána k dispozici
městské knihovně. Rudolf Čáp toto glosuje slovy, že to nutno
„považovati za činnost humánní“. Nedílnou součástí aktivit
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Občanské besedy byla i přednášková činnost, někdy probíhala svépomocí (r. 1906 nabídl člen Emil Matoušek přednášku
o zemětřesení v San Franciscu), někdy na základě pozvání
hostů. Masaryk byl tím nejvýznamnějším.

Detail desek protokolní knihy Občanské besedy.
V jednatelské zprávě z 25. 4. roku 1907 se nachází
některé cenné informace o přednášce T. G. Masaryka
na podzim roku 1906
V zápisu ze schůze správního výboru Občanské besedy
dne 31. 5. se objevuje první zpráva o možnosti Masarykova
vystoupení. O probíhajícím vyjednávání s profesorem Masarykem referoval pan učitel Slavík.
Až 9. 10. bylo usneseno celým výborem, aby beseda jako celek napsala profesoru Masarykovi, zda by nebyl ochoten vystoupit na lidové schůzi a pohovořit o významu Karla
Havlíčka. Je také domluveno, že se na celé akci bude podílet
i Sokol. Každá organizace zaplatí polovinu výloh.
18. 10., kdy snad už Masaryk konání přednášky přislíbil,
bylo teprve hlasováno o jejím konání. (Zvláštní postup!) Pět
hlasů bylo pro, jeden proti, tři členové výboru se hlasování
neúčastnili. Vidíme, že v Přelouči nebylo mínění jednotné.
V polovině listopadu vrcholily přípravy přednášky. „Rozděleny funkce ku přednášce prof. Masaryka a s povděkem
vzato na vědomí, že pan Valenta propůjčí kočár.“ Tak jako jiní významní hosté se Masaryk mohl těšit na to, že ho od vlaku poveze koňské spřežení.
(Pokračování příště)
Martin Štěpánek

Kulturní a informaèní centrum mìsta Pøelouèe
pøijme

TECHNIKA PRO OBSLUHU
ZVUKOVÉ A OSVÌTLOVACÍ TECHNIKY
Znalost problematiky práce
se zvukovou a osvìtlovací technikou,
zkoušky z vyhlášky 50/1978 Sb. – nutné.
Pracovištì Obèanská zálona a Kino Pøelouè.
Pracovní pomìr na dohodu o provedení práce.

Informace na tel.: 776 540 545
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